
TREKKING W KIRGISTANIE
Najpiękniejsze widoki Tien-szanu

Wyrusz z nami na wędrówki po
górach Kirgistanu! To
wyprawa, na której poznasz
bogactwo krajobrazów tej
podniebnej krainy i naciesz się
kontaktem z dziką przyrodą.
Czekają nas trekkingi
alpejskimi dolinami nad
zjawiskowe jezioro Ala-Kul,
wędrówki po malowniczych
stokach pasma Terskej Ałatoo
oraz piesze wycieczki nad
jeziorem Songkol. W każdym
z tych miejsc będzie pięknie i w
każdym - zupełnie inaczej.
Oczywiście nie zabraknie
niezapomnianych spotkań,
noclegów w jurtach, wieczorów
przy ognisku oraz chwil na
kontemplację kirgiskich
krajobrazów.

Rdzawe krajobrazy wąwozu Bajka

Program

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

Dzień 2
O poranku lądujemy w Biszkeku. Po śniadaniu i wymianie waluty w centrum
miasta wyruszamy w głąb Kirgistanu - krainy gór i otwartych przestrzeni.
Przetniemy Dolinę Czujską, pokonamy widowiskowy Wąwóz Boomski
i trafimy nad jezioro Issyk-kul. Po dotarciu do miejscowości Tamczy, nad
północnym brzegiem jeziora, zakwaterujemy się w pensjonacie
i wypoczniemy po podróży. Po południu czeka nas spacer po plażach nad
tym wielkim śródgórskim akwenem i pierwsza kąpiel w jego słonawych
wodach. Wieczorem kolacja. [S, K]

Dzień 3
Po śniadaniu jedziemy na południowy brzeg jeziora Issyk-kul do
miejscowości Kyzył-Tuu, która skupia rzemieślników tworzących jurty. Tam
zobaczymy, jak od podstaw buduje się tradycyjne mobilne domostwa
mieszkańców Wielkiego Stepu. Następnie dotrzemy do ośrodka
turystycznych jurt na farmie Dżajczy w rejonie wsi Bokonbajewo. Po
zakwaterowaniu i domowym obiedzie czeka nas spotkanie z sokolnikiem
i jego podopiecznym - potężnym orłem przednim - oraz pokaz tradycyjnego
kirgiskiego polowania, w którym kluczową rolę pełnią wyszkolone orły.
Przed wieczorem trekkingowa rozgrzewka na okolicznych wzniesieniach. [S,
O, K]

Dzień 4
O poranku jemy pożywne śniadanie, a następnie mikrobus wywozi nas
w góry. Przed nami kilkugodzinna wędrówka po przedgórzu gór Terskej.
Będziemy wędrowali grzbietem, który wznosi się pomiędzy rozległą taflą
jeziora Issyk-kul, a pokrytymi lodowcami szczytami niebosiężnego
Tien-szanu. Po drodze czekają nas widoki wspaniałych, barwnych panoram
i różnorodnych krajobrazów. Przerwa na piknik w jednym z najurokliwszych
miejsc. Po południu wrócimy na naszą farmę na kolację, a wieczorem przy
ognisku spotkamy się z gospodarzem na gawędy o przyrodzie, górach
i wilkach, które mają swojego boga. [S, O, K]

Dzień 5

BIURO PODRÓŻY SZEROKIE TORY STR. 1 TEL. 696 989 985 | KONTAKT@SZEROKIETORY.PL

https://drive.google.com/open?id=17FzGoSoN7Osxq9XVN2mEAdNb9-86hdEq


PROGRAM IMPREZY TREKKING W KIRGISTANIE

Po śniadaniu samochodami terenowymi ruszamy do polodowcowej doliny
w rezerwacie przyrody Baiboosun. Dalej pójdziemy pieszo (ok. 6-8 godz.)
wśród alpejskich krajobrazów Gór Niebiańskich - nie zabraknie widoków
ostrych grani, lodowców, szemrzących strumieni oraz spotkań ze
świstakami. Najpierw będziemy poruszać się łatwymi ścieżkami dnem
doliny, a później wejdziemy na pokrytą głazowiskiem morenę, która
doprowadzi nas do lodowca. W połowie dnia piknik, a przed wieczorem
powrót terenówkami na farmę. Kolacja i podsumowanie trekkingu przy
wieczornym ognisku. [S, O, K]

Dzień 6
Dzisiaj przenosimy się na południowo-wschodni kraniec jeziora Issyk-kul. Po
drodze zatrzymamy się w Wąwozie Bajka, by podczas spaceru podziwiać
mnogość fantazyjnych i wielobarwnych formacji skalnych, tworzących
bajeczną atmosferę okolicy. Następnie w jednej z miejscowości zatrzymamy
się u zaprzyjaźnionych gospodarzy na domowy obiad, a potem pojedziemy
do geotermalnych basenów na odnowę biologiczną przed kolejnymi
trekkingami w Tien-szanie. W mieście Karakoł czeka nas jeszcze spotkanie
z przedstawicielami miejscowych Dungan - muzułmańskiej mniejszości
o chińskich korzeniach - i wyśmienita dungańska kolacja. Wieczorem
zakwaterowanie w pensjonacie. [S, O, K]

Dzień 7
Po śniadaniu wyruszamy w góry. Mikrobus zabierze nas do wylotu doliny
Karakoł, a tam zaczniemy wędrówkę (ok. 5-6 godz.). Będziemy szli trasą
prowadzącą dnem polodowcowej doliny, wzdłuż szumiącego potoku i w
otoczeniu grzbietów alpejskich gór. W połowie dnia piknik, a następnie
dalsza część marszu do obozowiska Sirota na wysokości ok. 3000 m n.p.m.
Po zakwaterowaniu w namiotach kolacja i wieczór przy ognisku u stóp
szczytów Tien-szanu. [S, O, K]

Dzień 8
Rano jemy pożywne śniadanie i wyruszamy na całodniowy trekking, którego
celem jest polodowcowe jezioro Ala-Kul. Będziemy wędrować coraz bardziej
stromym szlakiem, ciesząc się otoczeniem wspaniałych krajobrazów Gór
Niebiańskich. W połowie dnia dotrzemy nad brzeg Ala-Kul (ok. 3600 m
n.p.m.) i będziemy mogli zachwycać się jego kolorami - lazurowa tafla
pięknie kontrastuje z surowymi, ciemnymi zboczami otaczających
grzbietów. Po pikniku ruszymy w drogę powrotną do obozowiska. Tam
kolacja i nocleg.
[S, O, K]

Dzień 9
Po śniadaniu rozpoczynamy powrót doliną Karakoł w kierunku jeziora
Issyk-kul. Po 3-4 godzinach wędrówki pokonamy most. Za nim będzie czekał
na nas mikrobus, który zabierze nas do miasta. Po zakwaterowaniu
w pensjonacie i krótkim wypoczynku popołudniowy wyjazd na plażę nad
Issyk-kul. Wieczorem kolacja i nocleg w Karakole. [S, K]

Dzień 10
O poranku wybierzemy się na zwiedzania Karakołu: zobaczymy jedyny
w swoim rodzaju dungański meczet i drewnianą cerkiew św. Trójcy oraz
otaczające je różane ogrody. Następnie ruszymy w drogę: pojedziemy
wzdłuż południowych wybrzeży Issyk-kul z przystankami na pożegnalną
kąpiel na jednej z piaszczystych plaż i obiad. Przed wieczorem dotrzemy do

Największe atrakcje:

• 3-dniowy trekking nad jezioro
Ala-Kul

• wędrówki po górach Terskej
Ałatoo

• 2-dniowy trekking nad jezioro
Songkol

• kąpiele w jeziorze Issyk-kul

• noclegi w kirgiskich jurtach

• wieczory przy ognisku

• bliskie spotkania z lokalną
kulturą

Będziemy spać w tradycyjny jurtach
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miasteczka Koczkor. Tam zakwaterujemy się w pensjonacie, a następnie
weźmiemy udział w warsztatach z wytwarzania filcu i szycia szyrdaków -
czyli typowych dla Kirgistanu filcowych dywanów.
[S, O, K]

Dzień 11
Po śniadaniu jedziemy mikrobusem do wioski Kyzart, a potem jeszcze dalej
- do wylotu doliny Kilemcze. Stamtąd ruszamy pieszo (ok. 5 godz.), wędrując
pośród stepowych krajobrazów tej części Kirgistanu i zatrzymując się na
piknik w jednym z pięknych miejsc. Naszym celem jest ukryty wśród gór
ośrodek turystycznych jurt. Po dotarciu do celu kolacja i wieczór pod
kirgiskim oceanem gwiazd. [S, O, K]

Dzień 12
Od rana ruszamy na trekking w kierunku jeziora Songkol. Nadal będziemy
wędrować przez porośnięte stepami przestrzenie gór, podchodząc do
przełęczy na wysokości ok. 3400 m n.p.m. Następnie czeka nas łagodne
zejście, podczas którego stopniowo będą się przed nami otwierać rozległe
widoki kotliny wypełnionej wodami Songkola. Po południu dotrzemy do
kolejnego jurtowiska, położonego nad brzegiem jeziora (ok. 3000 m n.p.m.).
Tam zakwaterowanie, kąpiel w chłodnych wodach górskiego akwenu,
kolacja i wieczór przy ognisku.
[S, O, K]

Dzień 13
Po trudach górskich wędrówek w końcu przyjdzie czas na zasłużony
wypoczynek. Oczywiście - aktywny, zatem czekają nas spacery wzdłuż
brzegów jeziora Songkol, kąpiele w jego toni. Chętni będą mogli zdobyć
wzniesienie, ze szczytu którego roztacza się fenomenalna panorama
okolicy, albo wybrać się na wycieczkę konną wśród stepowych krajobrazów
kotliny. Cały czas będziemy rozkoszować się błogością i spokojem, którym
emanuje to miejsce.
[S, O, K]

Dzień 14
Śniadanie, a następnie wyjazd w drogę powrotną do cywilizacji. Najpierw
szutrowymi drogami dotrzemy do asfaltu, potem trafimy do Koczokoru,
a 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 15
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 16

Plejady gwiazd nad głowami to
niezapomniany widok

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

Uwagi

Wszystkie trekkingi na lekko, z małymi plecakami.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

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

Terminy i ceny

21.07.2023 - 05.08.2023

21.07.2024 - 05.08.2024

8 300 PLN

8 300 PLN

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

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

• transport: mikrobusem, autami terenowymi

• opiekę pilota i usługi miejscowego przewodnika

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji

• występ folklorystyczny w Biszkeku

• udział w warsztatach z budowy jurt i 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: 400 USD

• wyżywienia nieujętego w programie
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• zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach i pensjonatach: 400 PLN
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