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Szlak Jedwabny pociągiem – wycieczka koleją po Uzbekistanie
TASZKIENT – BUCHARA – SAMARKANDA – CHIWA – TASZKIENT

11 dni

Podróż liniowymi pociągami po Uzbekistanie!
Taszkient – jedno z największych miast Azji Środkowej, pustynna metropolia i stolica Uzbekistanu
Buchara – jeden z najcenniejszych zespołów architektury islamskiej w Środkowej Azji
Samarkanda – światowe dziedzictwo UNESCO, obok Rzymu i Aten jedno z najdłużej zamieszkanych miast świata
Chiwa – miasto w pustynnej oazie, jeden z głównych ośrodków handlowych na Szlaku Jedwabnym

715 USD

765 USD

920 USD

(pakiet ekonomiczny)

(pakiet standardowy)

(pakiet komfortowy)

-> bilety 3 klasy

-> bilety 2 klasy

-> bilety 1 klasy

-> ekonomiczne (budżetowe) hotele 3*

-> hotele 3*

-> dobre hotele 3* i 4*

Uwaga: zapraszamy na grupową wycieczkę do Uzbekistanu z polskim pilotem USBPLT: 27.09.-07.10.2016, 11 dni, cena: 1.995 €.

Usługi wliczone w ceny pakietów:

Klasy biletowe:

☑ noclegi w pok. 2-osobowych zgodnie z trasą i wybranym pakietem

3 klasa = miejsce siedzące w pociągu z Buchary do Samarkandy, wagon
sypialny bez przedziałów w pozostałych pociągach
2 klasa = miejsce siedzące w pociągu z Buchary do Samarkandy, wagon
sypialny, przedział 4-osobowy w pozostałych pociągach
1 klasa = miejsce siedzące w pociągu z Buchary do Samarkandy, w pozostałych pociągach wagon sypialny, przedział 2-osobowy lub przedział
4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 2 osób

☑ śniadania w hotelach
☑ bilety kolejowe zgodnie z trasą i wybranym pakietem
☑ transfer z Urgencz do Chiwy + transfer powrotny
☑ wiza do Uzbekistanu, w tym opłata konsularna
☑ pakiet map i planów miast przydatnych w trasie
Dodatkowo do każdego pakietu można zamówić:
☑ bilet lotniczy do Taszkientu: od ok. 580 € w obie strony w zależności
od miejsca wylotu, daty zamówienia i daty podróży
☑ dodatkowy nocleg w Taszkiencie: 44 USD (84 USD w pakiecie komfort.)
☑ transfery z/na dworzec kolejowy i lotnisko na całej trasie: 105 USD
☑ zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami zgodnie z trasą: 575 USD
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą: 17 €

Zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami:
Cena zwiedzania obejmuje bilety wstępu, transport i obsługę lokalnego
przewodnika w języku angielskim. Uwaga – lokalni przewodnicy są także
dostępni w innych językach: prosimy o przysłanie konkretnego zapytania.
Uwaga – przewodnicy towarzyszą Państwu wyłącznie podczas zwiedzania
(nie w pociągach).
Uwaga – jeżeli nie zamówią Państwo zwiedzania i transferów w podanych
cenach, wówczas należy je sobie zorganizować we własnym zakresie.

☑ ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 2,4% ceny imprezy
Koszty dodatkowe od osoby:
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem, nie wymienione wyżej posiłki
✗ zwyczajowe napiwki
✗ opłaty za używanie kamer video i aparatów fotograficznych w muzeach
i innych obiektach: ok. 100-150 USD od osoby na całej trasie

Minimalna liczba osób: 2. Wycieczka jest możliwa także w wypadku
1 osoby lub w wypadku nieparzystej liczby osób. Konieczne są wówczas
noclegi w pokoju 3-osobowym lub dopłata za noclegi w pokojach 1-osobowych, której wysokość zależy od wybranej opcji.
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Zapraszamy do zwiedzenia fascynującego Uzbekistanu koleją!
Jest to jedyna w swoim rodzaju wycieczka koleją po słynnym Szlaku Jedwabnym i wspaniała opcja dla wszystkich, którzy nie przepadają za tradycyjnymi
grupowymi wycieczkami autokarowymi lub pokonywaniem długich dystansów samochodem. W pociągach liniowych jest zwykle wiele okazji do zawarcia
nowych ciekawych znajomości, zapoznania się z inną kulturą i zrobienia pięknych zdjęć. Na peronach stacji pośrednich będą Państwo mieli okazję
spróbowania świeżych regionalnych przysmaków.
W ciągu około tygodnia zwiedzą Państwo najważniejsze miejsca w Uzbekistanie: stolicę Taszkient, perełkę Samarkandę oraz Chiwę i Bucharę – jedne
z najważniejszych dawnych ośrodków handlowych Szlaku Jedwabnego.

Przebieg trasy
Taszkient
1 dzień: Wylot do Taszkientu. (Jeżeli już tego dnia wylądują Państwo
w Taszkiencie, wówczas konieczna będzie dopłata za dodatkowy nocleg).
2 dzień: Poranne lądowanie w Taszkiencie. Zwiedzanie zabytkowej i nowoczesnej części miasta, w tym: Plac Emira Timura, Muzeum Sztuk Pięknych
Uzbekistanu, Plac Niepodległości – największy plac miejski byłego Związku
Radzieckiego (to na nim stał niegdyś największy na świecie pomnik Lenina
zastąpiony obecnie wielkim globusem), medresa Barak Chana z XVI wieku,
miejscowy bazar, największe w Azji Środkowej metro i wiele innych zabytków. Wieczorem odjazd pociągiem do Buchary. (Jeżeli woleliby Państwo
podróżować pociągiem w ciągu dnia, aby więcej zobaczyć, możliwy jest odjazd z Taszkientu dopiero następnego dnia rano – przyjazd do Buchary po
południu. Nie ma różnicy w cenie biletu, należy jednak dopłacić za 1 nocleg
w Taszkiencie + 1 dodatkowy nocleg w Bucharze. Podróż wydłuża się ponadto o 1 dzień).
Buchara
3 dzień: Rano przyjazd do Buchary, której obejmujące około 140 obiektów
stare miasto jest jednym z najcenniejszych zespołów architektury islamskiej
w Środkowej Azji i jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzą Państwo wybrane najważniejsze zabytki: cytadelę Ark i ruiny murów obronnych z IV w. p.n.e., najstarsze zachowane mauzoleum muzułmańskie w Azji Środkowej – Mauzoleum Samanidów (IX-X w.), kompleks
budowli Bala Hauz. Po południu zwiedzą Państwo na pieszo stare miasto
Buchary: kompleks i minaret Kalon z XII wieku, bazar orientalny i hale targowe Toqi Saragon z XV-XVI wieku, najstarszą zachowaną w Azji Środkowej medresę Uług Bega z XV wieku, kompleks budowli Lab-i Hauz
(XVI-XVII w.). Nocleg w Bucharze.
4 dzień: Po śniadaniu zwiedzą Państwo fascynujące okolice Buchary: meczet Chor Minor, kompleks i centrum sufizmu Baghautdin Naqshbandi
z XIV-XVI wieku (oddalony 14 km od Buchary), letnia rezydencja ostatniego
emira Buchary Sitoraj Mohi Hosa (XIX-XX w.). Nocleg w Bucharze.
Samarkanda
5 dzień: Podróż pociągiem z Buchary do Samarkady. Wyjazd rano, około
południa przyjazd do Samarkandy. Popołudniowe zwiedzanie miasta: Plac
Registan z XV wieku, Mauzoleum Gur-i Mir z początku XV wieku, w którym
spoczywa Timur, jego dwaj synowie i dwaj wnukowie, w tym Uług Beg,
kompleks cmentarny Szah-i Zynda z XIV-XV wieku, meczet piątkowy Bibi
Chanum i bazar orientalny. Nocleg w Samarkandzie.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

6 dzień: Drugi dzień pobytu w Samarkandzie – jednym z najstarszych miast
Szlaku Jedwabnego. Dziś zwiedzą Państwo m.in. obserwatorium astronomiczne wzniesione przez mongolskiego księcia Uług Bega z XV wieku oraz
wykopaliska starożytnego miasta. Po południu czas wolny. Późnym wieczorem odjazd pociągiem do Urgencz.
Urgencz – Chiwa
7 dzień: Przyjazd do Urgencz wczesnym popołudniem. Transfer z dworca
kolejowego do Chiwy (około 30 km). Około 3-godzinne zwiedzanie starego
miasta zwanego Iczan Kala, w tym wpisanych na listę UNESCO XVII-wiecznych murów obronnych, cytadeli Kunja Ark z XVII-XIX wieku, meczetu Dżuma z XVIII wieku oraz medresy z minaretami Amin-Chan i pałacu chana
Tasz Chauli. Nocleg w Chiwie.
Chiwa
8 dzień: Po śniadaniu zwiedzą Państwo m.in. ruiny antycznego miasta Toprak Kala i stare twierdze, w tym twierdzę Kyzyl Kala. Nocleg w Chiwie.
Taszkient
9 dzień: Całe przedpołudnie do własnej dyspozycji. Po południu transfer
z Chiwy do Urgencz i odjazd pociągiem do Taszkientu. Z okien pociągu
zobaczą dziś Państwo Pustynię Kysylkum. Trasa z Urgencz do Taszkientu
jest jednym z najdłuższych odcinków kolejowych Uzbekistanu.
10 dzień: Przyjazd do Taszkientu przed południem. Czas wolny. Nocleg
w Taszkiencie.
11 dzień: Powrót.
Terminy, uwagi
Wycieczka jest możliwa w dowolnie wybranym terminie. Polecanym okresem na podróż są miesiące: marzec, kwiecień, maj oraz okres od połowy
września do listopada. Z powodu wysokich temperatur dochodzących latem
do 50 stopni należy unikać miesięcy letnich, przede wszystkim lipca i sierpnia. Polecamy przysłanie zamówienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem,
najpóźniej na 9 tygodni przed podróżą.
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został
czas lokalny. Rozkład jazdy oraz opłaty konsularne mogą ulec zmianie.
Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług
w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji).
W pociągach dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie są
dostępne 1-2 toalety z umywalką oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą.
Uwaga - w większości pociągów prysznice nie są dostępne.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

Maja Forysiak & Albert Kuczynski GbR

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, 10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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