
SYLWESTER W UZBEKISTANIE
Powitanie Nowego Roku w atmosferze Orientu

W Nowy Rok wejdziemy
w orientalnym nastroju.
Ogarną nas smaki i zapachy
rozgrzewających dań kuchni
Środkowej Azji. Pochłonie
atmosfera i historia
wielowiekowych miast,
w których bez trudu
odnajdziemy ślady dawnej
świetności państwa Tamerlana
i dynastii Samanidów.
W głowach zawiruje od
egzotycznie brzmiących nazw:
Samarkanda, Buchara, Chiwa -
przywodzących na myśl
“Baśnie z tysiąca i jednej nocy”.
Barwne, tętniące życiem
uzbeckie bazary pozwolą
zapomnieć o codzienności,
a kąpiele w łaźniach parowych
oczyszczą duszę i ciało.

Mozaiki w Bucharze

Program

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Taszkentu
z przesiadką w Stambule. Przy dogodnej konfiguracji połączeń wypad na
krótkie zwiedzanie Stambułu. [-]

Dzień 2
Rano przylot do Taszkentu. Transfer do hotelu i śniadanie. Następnie
spacer po rozległych placach Niepodległości i Tamerlana, otoczonych przez
siedziby władz i gmachy użyteczności publicznej. Następnie odwiedzimy
Muzeum Sztuk Użytkowych, gdzie poznamy fascynującą kolekcję rzemiosła
typowego dla Uzbekistanu. Czeka nas również wizyta w kompleksie
Chast-Imam z medresą Barak Chan - siedzibą muftiego Taszkentu -
i meczetem Tilia Szeich, w którym mieści się muzeum przechowujące
najstarsze wydanie Koranu na świecie. Wieczorem kolacja i nocleg. [S, K]

Dzień 3
Po śniadaniu przejazd szybkim pociągiem Afrosiab do Samarkandy.
Transfer do hotelu i pierwsza część zwiedzania Samarkandy - jedynego
w swoim rodzaju miasta, wypełnionego oryginalnymi zabytkami, głównie
z okresu XV-XVII wieku. Zaczniemy od mauzoleum Gur-i Mir, gdzie
pochowano Tamerlana - twórcę potężnego państwa, które objęło niegdyś
wielkie obszary Azji Środkowej. Następnie udamy się na słynny plac
Registan otoczony przez trzy urzekające medresy. Przed kolacją czeka nas
jeszcze degustacja w XIX-wiecznej winiarni Khovrenko. Późnym wieczorem
uroczysta sylwestrowa kolacja w restauracji i zabawa do białego rana.
Najwytrwalsi będą mogli podziwiać plac Registan o wschodzie słońca, gdy
prezentuje się najbardziej magicznie! [S, K]

Dzień 4
Po późnym śniadaniu udamy się na spacer po budzącym się po nocnym
świętowaniu mieście. Damy się zgubić wśród najcenniejszych zabytków
architektury islamu w Azji Środkowej. Zajrzymy w mniej oczywiste miejsca,
by zobaczyć jak żyje się na co dzień w gąszczu historycznych uliczek.
Odwiedzimy meczet Bibi Chanum oraz pełen barw i aromatów orientalny
bazar Siab. Później wybierzemy się do fascynującego kompleksu
architektonicznego na cmentarzu Szach-i Zinda oraz do ruin obserwatorium
astronomicznego Uług Bega. Kolację zjemy w sprawdzonej lokalnej
restauracji. [S, K]
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Dzień 5
Po śniadaniu opuścimy gwarną Samarkandę i szybkim pociągiem
przejedziemy do Buchary. Po przyjeździe czeka nas zwiedzanie
architektonicznych kompleksów Lyabi Hauz i Poi Kaljan z zabytkowymi
meczetami, minaretami i medresami oraz gwarnego i kolorowego bazaru
Taqi. Zobaczymy mauzoleum Samanidów, dynastii, która wprowadziła
miasto na szczyt kulturalnego rozkwitu, oraz meczet Bolo-Chauz.
Wieczorem typowo uzbecka kolacja, a dla chętnych okazja, by przyjąć
ożywczą kąpiel w XVI-wiecznej łaźni w stylu tureckim. [S, K]

Dzień 6
Rano udamy się na teren liczącej ponad 2000 lat twierdzy Ark, będącej
niegdyś siedzibą emirów Buchary i swego rodzaju miastem w mieście.
Odwiedzimy też manufakturę tradycyjnych lalek z papieru mache.
Wieczorem kolacja połączona z kulinarnymi warsztatami: nauczymy się
przygotowywać płow - uzbeckie danie z ryżu, mięsa i warzyw. [S, K]

Dzień 7
Rankiem ruszamy autobusem do Chiwy. Przez kilka godzin będziemy jechać
przez surowe tereny pustyni Kyzył-kum, a potem wzdłuż żyznej, porośniętej
gajami morelowymi doliny Amu-Darii. Po przybyciu na miejsce transfer do
hotelu, kolacja i wyjście na wieczorny spacer po mieście. [S, K]

Dzień 8
Po śniadaniu, zwiedzanie miasta, które oczarowuje każdego przybysza
bogactwem zabytkowej architektury. Podczas spaceru po starym mieście
Iczan Kala zobaczymy medresę Muhammada Rahima Chana, która teraz
jest ośrodkiem rzemiosł i zespół budynków Kunja Ark, a po drodze w oczy
rzuci nam się spektakularny minaret Kalta Minor. Następnie naszą uwagę
przykują: najważniejszy meczet piątkowy, pałac Tasz Chowli, karawansaraj
i wiele innych budowli. Będzie też czas na czarkę rozgrzewającej herbaty
w czajhanie i delektowanie się atmosferą Orientu. [S, K]

Dzień 9
Wcześnie rano żegnamy się z pełną zabytków Chiwą i ruszamy do
pobliskiego Urgencz. Stamtąd lecimy do Istambułu, a następnie do
Warszawy. Zakończenie wyprawy na Lotnisku im. Chopina. [-]

Uwagi

Uzbekistan zniósł wszelkie obostrzenia wjazdowe związane z COVID-19
w czerwcu 2022.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

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

Największe atrakcje:

• aromatyczna kuchnia Azji
Środkowej

• pełne kolorytu uzbeckie
bazary

• zabytki Samarkandy, Buchary
i Chiwy

• surowe krajobrazy pustyni
Kyzył-kum

• zwiedzanie stołecznego
Taszkentu

• sylwestrowa uczta
w Samarkandzie

• degustacja w XIX-wiecznej
winiarni

Bogactwo przypraw na uzbeckich targach

Terminy i ceny

28.12.2023 - 05.01.2024 5 700 PLN
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Medresa w Samarkandzie

28.12.2024 - 05.01.2025 5 700 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotel 3* (pokoje 2-osobowe) w Taszkencie,
Samarkandzie, Bucharze i Chiwie

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

• transport: mikrobusami; pociągami (Taszkent - Samarkanda i Samarkanda
- Buchara, miejsca siedzące)

• usługi lokalnych przewodników

• opiekę pilota

• 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 Warszawa-Taszkent-Warszawa: ok. 4700 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 USD

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 50 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 800 PLN
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