UZBEKISTAN

Śladami fascynujących tajemnic Orientu
Program
Wspólnie ruszymy na
przechadzki wąskimi uliczkami
Samarkandy, Buchary i Chiwy.
Zachwycimy się jedyną
w swoim rodzaju atmosferą
Orientu oraz kolorytem
tętniących życiem uzbeckich
bazarów. Odnajdziemy ślady
dawnej świetności państwa
Tamerlana i dynastii
Samanidów. Rozsmakujemy się
w wyśmienitej, okraszonej
przyprawami i pełnej
aromatów kuchni Środkowej
Azji. Wyjedziemy za rogatki
gwarnych miast na spotkania
z surową, pustynną przyrodą
tamtejszej prowincji. Tak
różnorodne przeżycia czekają
nas podczas pasjonującej,
13-dniowej podróży po
Uzbekistanie.

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Taszkientu
z przesiadką w Stambule. Przy dogodnej konfiguracji połączeń wypad na
krótkie zwiedzanie Stambułu. [-]
Dzień 2
W nocy przylot do Taszkientu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas na
sen i wypoczynek po podróży. Następnie przespacerujemy się po rozległych
placach Niepodległości i Tamerlana, otoczonych przez siedziby władz
i gmachy użyteczności publicznej. Zjedziemy pod ziemię, by zobaczyć
oryginalnie zdobione stacje jedynego metra w Azji Środkowej. Czeka nas
również wizyta w Muzeum Sztuk Użytkowych, gdzie poznamy fascynującą
kolekcję rzemiosła typowego dla Uzbekistanu. Wieczorem przejazd szybkim
pociągiem Afrosiab do Samarkandy. Transfer do hotelu, kolacja i nocleg. [S,
K]
Dzień 3
Po śniadaniu ruszymy na zwiedzanie 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. 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. [S, K]
Dzień 4
Dla chętnych poranne wyjście na plac Registan o wschodzie słońca - to
wtedy prezentuje się on najbardziej magicznie! Następnie, po śniadaniu
opuszczamy gwarną Samarkandę i wyruszamy w kierunku osady Uchum,
po drodze obserwując, jak toczy się życie na uzbeckiej prowincji. Po
przybyciu na miejscu zakwaterowanie w pensjonacie. Następnie spacer
wokół wioski, której niska zabudowa przycupnęła na zboczach doliny
w otoczeniu grzbietów gór Nuratau. Po południu czeka nas kulinarny
masterclass: nauczymy się przygotowywać płow - tradycyjne uzbeckie danie
z ryżu, mięsa i warzyw. [S, K]

Mozaiki medresy w Samarkandzie

Dzień 5
Dzień spędzamy wśród przyrody. Po śniadaniu wyruszymy na wędrówkę
doliną strumienia Uchum, by odnaleźć tam wyryte na skałach petroglify.
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Największe atrakcje:
• zabytki Samarkandy, Buchary
i Chiwy
• pełne kolorytu uzbeckie
bazary
• smakowita kuchnia Azji
Śrokowej
• wędrówki po górach Nuratau
• eskapada nad Jezioro Aralskie
• obcowanie z pustką na
pustyni
• zwiedzanie stołecznego
Taszkientu

UZBEKISTAN

Odwiedzimy też mauzoleum Chazrati-Bobo Eszon. Po południu pojedziemy
w rejon sąsiedniej wioski Chajat, gdzie można zobaczyć dzikie owce
Siewiercowa w naturalnym środowisku. Po powrocie pożywna domowa
kolacja i spokojny wieczór wśród ciszy otaczających gór. [S, K]
Dzień 6
Dzisiaj czeka nas przejazd do Buchary. Opuściwszy zaciszną dolinę Uchum,
okrążymy góry Nuratau, pokonamy przełęcz o wysokości 1100 m n.p.m.
i pojedziemy przez rozległe, płaskie, słabo zaludnione tereny wnętrza
Uzbekistanu. Po drodze przystanki w miejscowości Nurata, które jest
popularnym celem pielgrzymek, oraz w Nawoi, gdzie w 1942 r. formowano
polską 7. Dywizję Piechoty. Po przyjeździe do Buchary zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i wieczorny spacer po centrum miasta. [S, K]
Dzień 7
Przed nami zwiedzanie Buchary, jednego z najstarszych miast Azji
Środkowej.
Zobaczymy
mauzoleum
Samanidów, dynastii, która
wprowadziła miasto na szczyt kulturalnego rozkwitu, oraz meczet
Bolo-Chauz. Wejdziemy także na teren liczącej ponad 2000 lat twierdzy Ark,
będącej niegdyś siedzibą emirów Buchary i swego rodzaju miastem
w mieście. Następnie czeka nas zwiedzanie architektonicznego kompleksu
Poi Kaljan z zabytkowymi meczetami, minaretami i medresami. Wieczorem
dla chętnych okazja, by przyjąć ożywczą kąpiel w XVI-wiecznej łaźni w stylu
tureckim. [S, K]
Dzień 8
Nad ranem jedziemy na dworzec kolejowy i sypialnym pociągiem mkniemy
przez tereny pustyni Kyzył-kum do Chiwy. Po przybyciu na miejsce transfer
do hotelu i wyjście na 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. [S, K]

Mury miejskie Chiwy

Orientalna architektura Uzbekistanu
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Dzień 9
Żegnamy się z pełną zabytków Chiwą i ruszamy w przez pustynne tereny
przecięte nitką płynącej spokojnie Amu-Darii. Po drodze przystanek przy
ruinach twierdzy Czilpik-kala, będącej niegdyś zoroastryjskim miejscem
pochówku. Obecnie z wyniesionej fortecy można wpatrywać się w kojący
bezkres otaczającej pustyni. Po przybyciu do Nukusu - stolicy
autonomicznej Karakałpacji - zakwaterowanie w hotelu i spacer do Galerii
Sztuki Igora Sawickiego, gdzie zobaczymy fascynującą kolekcję radzieckiej
sztuki awangardowej lat 20. i 30. minionego wieku. [S, K]
Dzień 10
Przed nami kolejny dzień podróży przez pustynną pustkę Kyzył-kum.
Samochodami terenowymi jedziemy w kierunku wysychającego Jeziora
Aralskiego. Po drodze odwiedzimy wielką nekropolię Mizdachan, zwaną
“miastem zmarłych”, skupiającą wielką liczbę mauzoleów. Następnie
zatrzymamy się Mujnak, dawnym rybackim mieście, które niegdyś leżało
nad brzegiem Jeziora Aralskiego, przy delcie Amu-Darii. Zjemy tam obiad
u miejscowych gospodarzy i zobaczymy cmentarzysko kutrów rybackich. Na
wieczór dotrzemy nad brzeg wysychającego jeziora i zakwaterujemy się
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w ośrodku turystycznych jurt. Kolacja i noc pod rozgwieżdżonym niebem.
[jurty nad Jeziorem Aralskim]
Dzień 11
Po śniadaniu terenowymi samochodami wracamy do Nukusu. Podczas
przejazdu zatrzymamy się przy porzuconych ruinach karawansaraju
Dawlatgirej oraz na pustynnym Płaskowyżu Ustjurt, gdzie można zobaczyć
suche, wapienne kaniony. Kolejny postój czeka nas nad Jeziorem Sudoczym,
które jest kluczowym przystankiem dla migrujących ptaków: flamingów,
łabędzi, kaczek i innych. Wieczorem po przybyciu do Nukusu jemy kolację,
a następnie lecimy do Taszkientu. Tam transfer do hotelu i nocleg. [S, O, K]

Cmentarzysko kutrów rybackich w
wyschniętym jeziorze Aralskim

Dzień 12
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie najważniejszych atrakcji stolicy
Uzbekistanu. Odwiedzimy kompleks Chast-Imam z medresą Barak Chan siedzibą muftiego Taszkientu - i meczetem Tilia Szeich, w którym mieści się
muzeum przechowujące najstarsze wydanie Koranu na świecie. Po
południu przemieszczamy się na największy w mieście bazar Czorsu - czas
na zakupy, podglądanie kolorytu uzbeckiego targowiska oraz spacery po
sąsiadującym z targiem starym mieście. Kolacja i czas na wypoczynek przed
nocnym lotem. [S, K]
Dzień 13
Przelot z Uzbekistanu do Warszawy z przesiadką w Istambule. Zakończenie
wyprawy na Lotnisku im. Chopina. []

Uwagi
---

Terminy i ceny
01.05.2022 - 13.05.2022

7 300 PLN

25.09.2022 - 07.10.2022

7 300 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotele 3* w miastach, pensjonat w Uchum (pokoje 2-os.,
łazienki wspólne), turystyczne jurty (2-os.)
• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)
• przelot wewnętrzny Nukus - Taszkient
• transport: mikrobusami, samochodami terenowymi (Nukus - Jezioro
Aralskie), pociągami (Taszkient - Samarkanda: miejsca siedzące, Buchara Chiwa: wagon sypialny, przedziały 4-os.)
• usługi lokalnych przewodników
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• 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 (ok. 2300 PLN)
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 USD
• wyżywienia nieujętego w programie
• zwyczajowych napiwków: ok. 60 USD
• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelu: 1200 PLN
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