Wycieczka do Uzbekistanu i Kirgistanu - 14 dni
02.10.2021 - 15.10.2021r.

Dzień I – 02.10.2021 – przelot z Polski do Kirgistanu
Spotkanie na lotnisku w Warszawie o 17.00, wylot z Polski do Stambułu o 19.35. W
Stambule przesiadka na samolot do Biszkeku
Dzień II – 03.10.2021 – Kirgistan : Biszkek
Przelot do stolicy Kirgistanu – Biszkeku o 08.55; zwiedzanie atrakcji turystycznych miasta
m.in.:
Park Zwycięstwa z oryginalnym pomnikiem ku czci ofiar II Wojny Światowej, Plac Manasa,
na którym znajduje się pomnik Manasa, Opera Narodowa
Przejazd na kolację i nocleg /guesthouse/ do Chon-Kemin /150 km – 3h/
Dzień III – 04.10.2021 – Kirgistan : Chon-Kemin, Karakol
Śniadanie, wycieczka do wąwozu Chon-Kemin położonego w północnej części Gór TienSzan. Rejon ten jest znany z najbardziej malowniczych krajobrazów w Kazachstanie.
Przejazd Chon-Kemin - Karakol (310 km – 5 h). Na trasie: Prehistoryczne ryty naskalne
/petroglify sprzed 3 tysięcy lat/, Karakol – zwiedzanie: Katedra Prawosławna, Chiński
Meczet Dungan, Wizyta w Muzeum Mikołaja Przewalskiego generała armii carskiej, badacz,
odkrywca m. in. dzikiego konia stepowego.
Kolacja w gospodarstwie rodziny Ujgurów. Nocleg w guesthousie.

Dzień IV – 05.10.2021 – Kirgistan : Naryn, Jeti-Oguz
Śniadanie, przejazd Karakol – Naryn (około 5,5 h, 310 km).
Postój przy malowniczo położonym wąwozie skalnym Jeti-Oguz. Spacer do formacji
skalnych z czerwonego piaskowca. Kolacja. Nocleg.
Dzień V – 06.10.2021 – Kirgistan : Dżalalabad
Śniadanie, przejazd przez „dzikie” góry – Naryn - Dżalalabad (około 340 km - 6h). Na trasie
foto-stopy: wodospady termalne, rwące strumienie i rzeki, serpentyny na przełęcze
wznoszące się do około 3.000 m. npm. Kolacja. Nocleg.

Dzień VI – 07.10.2021 – przejazd do Uzbekistanu : Kotlina Fergańska
Śniadanie, przejazd Dżalalabad - przekroczenie granicy Kirgistan - Uzbekistan - Fergana
(około 4h, 160 km). Kotlina Fergańska – ciepła, żyzna, otoczona górami Tien-Szanu, PamiruAłaju i Gór Turkiestańskich – ważny punkt Szlaku Jedwabnego. Kolacja. Nocleg.

Dzień VII – 08.10.2021 – Uzbekistan : Kokand, nocna podróż do Chiwy
Śniadanie, przejazd

z Fergany do Kokandu (około 5h, 320 km). Zwiedzanie jednej z

najstarszych osad Wielkiego Jedwabnego Szlaku m. in.: Pałac Khudoyar Khan, Meczet Jami i
Norbut Biya Madrasah. Dalsza droga do Taszkientu (240 km, 4h). Kolacja. Przejazd nocnym
pociągiem do Chiwy /sypialny/. Wyjazd około 21.00.

Dzień VIII – 09.10.2021 – Uzbekistan : Chiva
Przyjazd do Chivy o godzinie 10.40. Śniadanie /suchy prowiant/, następnie zwiedzanie
Chivy, w tym: Muhammad Amin Khan Madrasah, Kalta Minor, Juma Mosque and Minaret dach meczetu wsparty jest na 212 rzeźbionych kolumnach. Dzięki unikalnej konstrukcji jest
to miejsce o doskonałej akustyce, następnie Muhammad Rahim Khan Madrasah, Cytadela
Kunya-Ark , Mauzoleum Pahlavona Mahmuda, minaret i meczet islamu Khoja. Kolacja i
nocleg w Chivie.

Dzień IX – 10.10.2021 – Uzbekistan : Urgencz
Śniadanie, zwiedzanie Urgenczu, w tym Domu Anny German - potomkini holenderskich
mennonitów. Następnie przejazd pociągiem z Urgenczu do Buchary, gdzie będzie podana
kolacja. Nocleg w Bucharze.

Dzień X – 11.10.2021 – Uzbekistan : Buchara
Śniadanie w Bucharze oraz zwiedzanie Buchary jednego z najstarszych miast w
Uzbekistanie. Każda ulica Buchary pełna jest historii starożytnej, a atmosfera starożytnego
miasta, otoczona majestatycznymi minaretami i meczetami, jest niesamowita. Miasto
znajduje się na liście UNESCO. Zwiedzanie: Mauzoleum Samanidów (IX-X wiek) – pierwszy
budynek w środkowej Azji. Mauzoleum Czaszma Ajub – jedno z uhonorowanych „miejsc
śladu” zostawionych przez osoby święte. Twierdza ”Ark”. Minaret Kalan (Wielki) - główny
symbol świętej Buchary. Medresa Mirzo Uługbeka (1417) - jedyny budynek, pozostały w
Bucharze na pamiątkę wielkiego astronoma Mirzo Uługbeka. Zespół Labi Chauz (XIV-XVII
wiek) - jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku turystów. Medresa Kukełdasz zabytek XVI wieku. Medresa Nadira Dewan-Begi. Czas wolny na zwiedzanie rynku
„Kumpola” składającego się z trzech centrów handlowych: Toki Zargaron (1570) - targ
jubilerów, Toki Telpak Furuszon – Jarmułkowy Targ, Toki Sarrafon - targ wymian. Kolacja i
nocleg w Bucharze.

Dzień XI- 12.10.2021 – Uzbekistan : Gijuduvan, Nawoi
Śniadanie, przejazd do Gijuduvanu – pokaz produkcji słynnej na całym świecie ceramiki.
Następnie Nawoi – Cmentarz Żołnierzy Polskich. Przyjazd do Samarkandy. Wieczorne
zwiedzanie. Kolacja. Nocleg.
Dzień XII – 13.10.2021 – Uzbekistan : Samarkanda
Śniadanie, zwiedzanie Samarkandy, w tym Mauzoleum Gur-Emir – miejsce, gdzie są
pochowani Amir Timur, jego synowie i wnuk. Mauzoleum Szachi Zinda - jeden z
najstarszych pomników architektonicznych Samarkandy, który powstał w połowie XI wieku.
Szachi-Zinda - dziś jeden z najlepszych architektonicznych kompleksów Środkowej Azji,
pomnik o dużej wartości historycznej, kulturowej i artystycznej. Meczet Bibi-Chanym –
inaczej nazywany piątkowym meczetem Samarkandy, do którego przychodziło tysiące
mężczyzn – muzułmanów, zbudowany w latach 1399-1404 na rozkaz Amira Timura po
powrocie z wyprawy do Indii. Mauzoleum Shahi Zinda (XI-XV wiek) - „Miasto umarłych”,
Zespół Shahi Zinda jest jednym z najpiękniejszych zespołów architektonicznych w Azji
Środkowej, grób Kusam ibn Abbasa, kuzyna Proroka Mahometa, jednego z pierwszych
głosicieli islamu w Azji Środkowej. Obserwatorium Ulugbeka (XV wiek). Kolacja i nocleg w
Samarkandzie.
Dzień XIII – 14.10.2021 – Uzbekistan : Taszkient
Śniadanie, przejazd do Taszkientu, zwiedzanie stolicy Uzbekistanu m.in. Khast Imam Square,
Barak Khan Madrassah XVI w, Piątkowy Meczet, Kafal Shashi Mausoleum. Kolacja. Nocleg.
Dzień XIV – 15.10.2021 – wylot i powrót do Polski
Wyjazd na lotnisko o godzinie 5.00. Prowiant w ramach śniadania, 8.50 wylot do PL przez
Stambuł

CENA= 8.800-zł/os

( grupa min. 20 osób + pilot )

CENA= 9.600-zł/os ( grupa min.15 osób

+ pilot )

Cena obejmuje :
- zakwaterowanie hotelach 3* w pokojach 2-osobowych
- wyżywienie wg programu
- transfery w Uzbekistanie, bus lub autokar
- zwiedzanie według programu
- przewodnika miejscowego rosyjsko lub anglojęzycznego
- ubezpieczenie KL (do 80.000 zł/os ) i NNW do 20.000 zł/os + bagaż (800 zł)
- opiekę polskiego pilota/tłumacza na cała trasę
- koszt przelotu Warszawa – Stambuł / Stambuł – Biszkek oraz Taszkient –
Stambuł/Stambuł – Warszawa
- koszt przejazdów pociągami w Uzbekistanie : Taszkient – Urgencz ( wagon sypialny ),
Urgencz – Buchara - miejsca siedzące.
Cena nie obejmuje :
- napiwków zwyczajowych ok. 60 USD/os.
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 100 USD/os
- opłat za korzystanie z kamer video i aparatów foto
- dopłaty do pokoju jednoosobowego 1.800 zł/os
– dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych
– dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ok.260 - zł/os
- dojazdu na lotnisko Okęcie w Warszawie

W celu rezerwacji wycieczki proszę podać następujące dane uczestników
wycieczki:

• DANE OSOBOWE (imiona i nazwisko, datę urodzenia),
• DANE TELEADRESOWE (adres do korespondenci wraz z kodem
pocztowym, nr telefonu)

• TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU.
Nasi konsultanci przygotują umowę i skontaktują się z Państwem w cel
omówienia szczegółów.

UWAGA!
Do

każdej

przedstawionej

oferty

można

dokupić

ubezpieczenie

od kosztów rezygnacji lub dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

AT WILEJKA Wojciech Leszek
Bank: PKO BP 19 1440 1231 0000 0000 0427 8445
wilejka@wilejka.pl, zgierz@wilejka.info,
www.wilejka.pl

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych

