
KIRGISTAN
W rajskich dolinach Tien-szanu

Niebosiężne szczyty
Tien-szanu, krystaliczna toń
jeziora Issyk-kul, spotkania
z kirgiskimi pasterzami
i wieczory pod gwiazdami.
Wszystko to stworzy niezwykłą
atmosferę podróży po
Kirgistanie - krainie
wspaniałych krajobrazów,
ciekawych ludzi, bogatej
historii i… znakomitej kuchni.
Każdy dzień naszej podróży
przyniesie nowe widoki,
spotkania i doświadczenia. Nie
zabraknie też czasu na
wypoczynek i chłonięcie
spokoju, którym emanuje
kirgiska przyroda.

Rdzawe krajobrazy wąwozu Bajka

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Biszkeku
z przesiadką w Stambule. [-]

Dzień 2
W godzinach porannych przylot do Biszkeku. Transfer do hotelu, wymiana
waluty i posiłek regeneracyjny. Następnie ruszamy za miasto, na pierwsze
spotkanie z przyrodą Kirgistanu. W nieodległym Parku Narodowym
Ala-arcza wybierzemy się na krótką wędrówkę polodowcową doliną
i będziemy cieszyć oczy widokami niebosiężnych szczytów Gór Kirgiskich.
Przed wieczorem powrót do miasta na kolację i wieczorny spacer po
centrum. Nocleg w Biszkeku. [K]

Dzień 3
Po śniadaniu opuszczamy gwarną stolicę. Naszym pierwszym celem jest
Wieża Burana - kompleks zabytków architektury pochodzący z X-XI w.,
a jednocześnie ważny punkt na trasie Jedwabnego Szlaku. Zobaczymy tam
samą wieżę - dawny minaret - oraz kolekcję jeszcze starszych kamiennych
płyt nagrobnych. Następnie kierujemy się do doliny Czong-kemin. Tam
kwaterujemy się w miejscowym pensjonacie, jemy domowy obiad i ruszamy
na pieszą wycieczkę. Ścieżką prowadzącą przez pełne rozmaitych ziół łąki
dotrzemy na punkt widokowy, z którego roztacza się wspaniała panorama
alpejskich krajobrazów. Po kolacji ognisko oraz wieczór śpiewów kirgiskich
i polskich. [S, O, K]

Dzień 4
Domowe śniadanie, a następnie wyjazd w drogę. Dzisiaj będziemy poruszać
się wzdłuż północnych wybrzeży jeziora Issyk-kul. Po drodze przystanek na
jednej z plaż i pierwsza próba kąpieli w słonawych wodach “gorącego
jeziora”, jak tłumaczy się jego nazwę. Następnie odwiedzimy Czołpon-Ata -
pamiętający radzieckie czasy największy kurort w okolicy, a w pobliżu
odkryjemy pradawne petroglify, prezentujące styl życia koczowników
Wielkiego Stepu. Wieczorem dotrzemy do miejscowości Karakoł na
wschodnim krańcu Issyk-kul. Tam czeka nas spotkanie z przedstawicielami
miejscowych Dungan - muzułmańskiej mniejszości o chińskich korzeniach -
i wyśmienita dungańska kolacja. [S, K]

Dzień 5
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O poranku ruszamy na zwiedzanie Karakoł: odwiedzimy dungański meczet
oraz rosyjską cerkiew, a także zobaczymy ekspozycję miejscowego muzeum
krajoznawczego. Będzie również czas na zakup pamiątek i lokalnego
rękodzieła. Następnie pojedziemy do wspaniałej alpejskiej doliny Dżetioguz.
Tam zakwaterowanie w ośrodku turystycznych jurt - będziemy mieli okazję
doświadczyć, jak mieszkają kirgiscy pasterze podczas wypasu stad
w górach. Przed wieczorem wędrówka w głąb polodowcowej doliny albo
czas na wypoczynek. [S, O, K]

Dzień 6
Po śniadaniu ruszamy na lekki trekking do wodospadu Dziewczęce
Warkocze. Po drodze będziemy cieszyć oczy widokami górskich strumieni,
zielonych łąk, na których wypasają się stada bydła, oraz podziwiać ostre
granie i niebosiężne szczyty Tien-szanu - czyli Gór Niebiańskich. W połowie
dnia przejazd do wsi Dżety Oguz na warsztaty kulinarne - pod okiem
miejscowych gospodyń spróbujemy swoich sił w gotowaniu lokalnych dań.
Następnie pojedziemy do Wąwozu Bajka, by podczas spaceru podziwiać
mnogość fantazyjnych i wielobarwnych formacji skalnych, tworzących
bajeczną atmosferę okolicy. Po południu przejazd do ośrodka turystycznych
jurt na farmie Dżajczy w rejonie wsi Bokonbajewo. Po kolacji czas na
wieczorne śpiewy i ogniskowe gawędy. [S, O, K]

Dzień 7
Dzisiaj czeka nas wypad na piesze szlaki Tien-szanu. O poranku
samochodami terenowymi ruszamy do polodowcowej doliny. Dalej
pójdziemy pieszo wśród alpejskich krajobrazów Gór Niebiańskich - nie
zabraknie widoków ostrych grani, lodowców, szemrzących strumieni oraz
spotkań ze świstakami. W połowie dnia piknik, a po południu powrót
terenówkami do ośrodka jurt. Wieczorem odwiedzimy jeszcze lokalne
muzeum i z bliska zobaczymy, jak funkcjonuje miejscowa farma owiec. [S, O,
K]

Dzień 8
Po śniadaniu jedziemy na spotkanie z sokolnikiem i jego podopiecznym -
potężnym orłem przednim. Następnie czeka nas pokaz tradycyjnego
kirgiskiego polowania, w którym kluczową rolę pełnią tresowane orły - to
one dopadają ofiarę i przynoszą ją swemu panu. Będzie też okazja do
zrobienia pamiątkowych fotografii ze skrzydlatymi myśliwymi. Po południu
odwiedzimy osadę Kyzył-Tuu skupiającą rzemieślników tworzących jurty.
Tam zobaczymy, jak od podstaw powstają wojłokowe namioty o drewnianej
konstrukcji, które są tradycyjnymi mobilnymi domami mieszkańców
Wielkiego Stepu. Przed wieczorem przejazd na nocleg do pensjonatu
w Koczkor. [S, O, K]

Dzień 9
O poranku wyjeżdżamy z Koczkoru i kierujemy się nad jezioro Songkol.
Czeka nas widowiskowa górska trasa, podczas której pokonamy przełęcz
o wysokości ponad 3400 m n.p.m. W połowie dnia dotrzemy do ośrodka jurt
nad brzegiem wysokogórskiego akwenu. Tam zakwaterowanie w ośrodku
jurt i czas na błogi wypoczynek pośród wspaniałej przyrody kirgiskich gór
albo wędrówka wzdłuż brzegów jeziora i podziwianie harmonijnych
krajobrazów okolicy. Wieczorem kolacja, ognisko i czas, by wpatrywać się
w morze gwiazd ponad szczytami Tien-szanu. [S, O, K]

Dzień 10

Największe atrakcje:

• panorama Gór Kirgiskich
w Parku Narodowym Ala-arcza

• zabytki na trasie Jedwabnego
Szlaku

• kąpiele w jeziorze Issyk-kul

• pradawne petroglify

• malownicze alpejskie doliny
Tien-szanu

• bliskie spotkania z lokalną
kulturą

• noclegi w kirgiskich jurtach

• górskie jezioro Songkol

Będziemy spać w tradycyjny jurtach
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Po śniadaniu wyruszamy na górską wędrówkę po okolicy. Będziemy
podziwiać widoki jeziora, krajobrazy otaczających gór i cieszyć się
bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Po powrocie do jurt - obiad, a po
południu czas na fakultatywną wycieczkę konną po okolicy oraz
obserwowanie scen z życia stepowego: dojenia kobył, produkcji kumysu
i ajranu. Wieczorem kolacja i ostatnia noc na rozległych przestrzeniach pod
milionami gwiazd. [S, O, K]

Dzień 11
Śniadanie, a następnie wyjazd w drogę powrotną. Po drodze czeka nas
kolejne ciekawe spotkanie - odwiedzimy kobiety, które zajmują się obróbką
owczej wełny. Weźmiemy udział w procesie produkcji filcu, który w tej części
świata jest niezbędnym materiałem do wytwarzania jurt, produkcji odzieży
i innych przedmiotów. Zobaczymy też, jak powstaje szyrdak - czyli typowy
dla Kirgistanu filcowy dywan. Następnie, śladami dawnych karawan
podążających Jedwabnym Szlakiem, pojedziemy do Biszkeku. Tam
zakwaterowanie w hotelu, czas na wypoczynek po trudach podróży,
a wieczorem kolacja i spacer pod hasłem “Biszkek by night”. [S, K]

Dzień 12
O poranku ruszamy na zwiedzanie Biszkeku. Zobaczymy plac Wolności,
gmachy opery i filharmonii, Park Dębów, pomniki Rewolucji, Lenina
i Aitmatowa oraz najważniejsze gmachy rządowe. Odwiedzimy też Muzeum
Sztuk Pięknych oraz uliczną galerię, na której swoje obrazy wystawiają
miejscowi artyści. Po południu wybierzemy się na największy Bazar Osz,
gdzie można poczuć koloryt orientalnego targowiska oraz kupić suweniry
dla krewnych i znajomych. Wieczorem pożegnalna kolacja uświetniona
występem folklorystycznym. [S, K]

Dzień 13
Wcześnie rano transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadką
w Stambule. Zakończenie wyprawy na lotnisku im. Chopina. [-]

Uwagi

Kirgistan zniósł wszelkie obostrzenia wjazdowe związane z COVID-19
w maju 2022.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Biszkek - stolica Kirgistanu

Plejady gwiazd nad głowami to
niezapomniany widok

Terminy i ceny

09.06.2023 - 21.06.2023

24.07.2023 - 05.08.2023

15.08.2023 - 27.08.2023

03.09.2023 - 15.09.2023

6 900 PLN

7 100 PLN

7 100 PLN

6 900 PLN
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08.06.2024 - 20.06.2024

24.06.2024 - 06.07.2024

25.07.2024 - 06.08.2024

13.08.2024 - 25.08.2024

6 900 PLN

6 900 PLN

7 100 PLN

7 100 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotel 3* (pokoje 2-osobowe) w Biszkeku; pensjonaty
w Tar Suu, Karakole i Koczkorze (pokoje 2-osobowe, wspólne łazienki);
ośrodki jurt w dolinie Dżetioguz, w okolicach Bokonbajewa i nad jeziorem
Songkol (jurty 4-5-osobowe, łazienki i toalety na zewnątrz)

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)

• transport: mikrobusem, autami terenowymi

• opiekę pilota

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji

• występ folklorystyczny w Biszkeku

• udział w warsztatach kulinarnych, z budowy jurt i z produkcji wojłoku;
pokaz sokolnika

• ubezpieczenie KL 40 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych: ok. 3500 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 USD

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach i pensjonatach: 600 PLN
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