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USBPLT

Wycieczka grupowa do Uzbekistanu z polskim pilotem
Szlak Jedwabny koleją + nocleg w jurcie!
TASZKIENT – KOTLINA FERGAŃSKA – BUCHARA – PUSTYNIA KYZYŁ-KUM – SAMARKANDA – CHIWA – TASZKIENT

15 dni
3.000 km
Podróż liniowymi pociągami po Uzbekistanie!
Taszkient – jedno z największych miast Azji Środkowej, pustynna metropolia i stolica Uzbekistanu
Kotlina Fergańska i pustynia Kyzył-kum – przepiękne krajobrazy z okna pociągu · Nocleg w jurcie w Aydar
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

Termin:
23.09.-07.10.2017

Cena:
2.295 USD od osoby

Uczestnicy:
min 10 / max 30

Usługi wliczone w cenę

Koszty dodatkowe

☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Warszawy do Taszkientu
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Taszkientu do Warszawy
☑ przejazdy pociągami liniowymi (miejsca siedzące w pociągach dziennych,
na dwóch odcinkach przedziały sypialne 4-osobowe 2 klasy)
☑ transfer na odcinkach: Buchara - Aydar - Samarkanda
☑ transfer z Urgencz do Chiwy + transfer powrotny
☑ 10 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ 10x śniadanie w hotelach, degustacja win w samarkandzkiej winiarni
☑ 1 nocleg w jurcie z pełnym wyżywieniem (wieczorem ognisko)
☑ instruktarz i przejażdżka na wielbłądach
☑ wszystkie konieczne lokalne transfery z/na dworzec/lotnisko
☑ opieka wykwalifikowanego polskiego pilota podczas całej trasy
☑ obsługa lokalnych przewodników
☑ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł
☑ wiza do Uzbekistanu, w tym opłata konsularna

✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokoje 1-osobowe w hotelach na całej trasie: 165 USD / os.
✗ przedział 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 2 osób: 120 USD
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki
✗ opłaty za używanie kamer video i aparatów fotograficznych w muzeach
i innych obiektach: ok. 50 USD od osoby na całej trasie
✗ przejażdżka na wielbłądach: 20 USD (płatna na miejscu pilotowi
wycieczki po pomyślnym instruktażu)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania i/lub
zmian w programie mających na celu poprawienie jakości oferowanych usług
i/lub podyktowanych koniecznością dostosowania trasy i programu do
pogody, aktualnej sytuacji na miejscu destynacji, zmian ze strony przewoźników i/lub zmian rozkładu jazdy pociągów i/lub w wypadku zaistnienia
innych okoliczności mających wpływ na przebieg imprezy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 60 dni przed terminem podróży, polecamy
jednak wcześniejsze zgłoszenie.
W programie podany został w każdym wypadku czas lokalny. Rozkład jazdy oraz wysokość opłat konsularnych mogą ulec zmianie.
W pociągach dostępny jest zwykle wagon restauracyjny, w pociągach liniowych nie ma jednak gwarancji, że wagon restauracyjny będzie w składzie danego dnia.
Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku zgłoszenia się na wycieczkę wymaganej liczby uczestników. W wypadku niezgłoszenia się wymaganej
liczby uczestników osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie
mają prawo do przepisania się na drugi termin lub odzyskania wszystkich
wpłat wniesionych na poczet imprezy. Istnieje także możliwość skorzystania z oferty indywidualnej w tym samym terminie (bez polskiego pilota) –
cena imprezy może ulec zmianie.

© 2005-2016 EYAND TRAVEL

Rosja | Mongolia | Chiny | Korea Płd. | Wietnam | Singapur | Malezja | Tajlandia | Birma | Indie | Uzbekistan | Kazachstan | Iran | Armenia | Gruzja | Azerbejdżan | Kanada

Zapraszamy do zwiedzenia fascynującego Uzbekistanu koleją z polskim pilotem!
Jest to jedyna w swoim rodzaju wycieczka po słynnym Szlaku Jedwabnym i wspaniała opcja dla wszystkich, którzy nie przepadają za tradycyjnymi
grupowymi wycieczkami autokarowymi lub pokonywaniem długich dystansów samochodem. Loty przewidziane są wyłącznie z/do Warszawy. Na terenie
całego Uzbekistanu podróżują Państwo wyłącznie koleją (nie ma zatem lotów wewnętrznych lokalnymi liniami!). Tylko na jednym odcinku przewidziany
jest transfer samochodowy.
W ciągu pełnych dwóch tygodni zwiedzą Państwo najważniejsze miejsca w Uzbekistanie: stolicę Taszkient, perełkę Samarkandę oraz Chiwę i Bucharę –
jedne z najważniejszych dawnych ośrodków handlowych Szlaku Jedwabnego. Zobaczą Państwo trzy rodzaje krajobrazów: górskie pejzaże Kotliny
Fergańskiej, stepy i pustynię Kuzył-kum. W pociągach będzie wiele okazji do zawarcia nowych ciekawych znajomości i zrobienia pięknych zdjęć.

Przebieg trasy
Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL
Taszkient

Pustynia Kyzył-Kum
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Lenina zastąpiony obecnie wielkim globusem), medresa Barak Chana z XVI
wieku, miejscowy bazar, największe w Azji Środkowej metro i wiele innych
zabytków. Kolacja powitalna i nocleg w Taszkiencie.
Kotlina Fergańska
25.09. (3) Przejazd pociągiem do „wietrznego miasta” Kokand leżącego na
skrzyżowaniu starożytnych szlaków handlowych. Po drodze podziwiamy przepiękne górskie krajobrazy uroczej Kotliny Fergańskiej. Po przyjeździe zwiedzimy Meczet Piątkowy Juma, medresę Kamol-Kazy, medresę Norbut-Biy oraz
pałac chana kokandzkiego Mahometa Khudayara. Przejazd do miasteczka ceramicznego Risztan, w którym odwiedzimy dom słynnego mistrza ceramiki.
Dalszy transfer do Fergany, nocleg.

Samarkanda
01.10. (9) 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. Dzień zamkniemy degustacją wspaniałych win w słynnej winiarni Khovrenko. Nocleg w Samarkandzie.
02.10. (10) 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.

26.09. (4) Po śniadaniu wyruszymy do Margilon – miasteczka, w którym mieści
się jeden z największych w kraju zakładów przemysłu jedwabniczego. Jedwab
jest dziś uzbeckim skarbem narodowym, równie rozpoznawalnym jak niebieskie mozaiki meczetów Samarkandy i Buchary (Uzbekistan jest trzecim producentem jedwabiu na świecie). Kotlina Fergańska jest po dziś dzień głównym
ośrodkiem produkcji jedwabiu – zerkniemy więc za jej kulisy. Wieczorem powrót piękną trasą kolejową do Taszkientu (przejazd trwa 5 h).

Urgencz – Chiwa

Buchara

Chiwa

27.09. (5) Rano przejazd pociągiem do Buchary (4 h), 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. Po przyjeździe około południa 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.

04.10. (12) Po śniadaniu zwiedzą Państwo m.in. ruiny antycznego miasta
Toprak Kala i stare twierdze, w tym twierdzę Kyzyl Kala. Nocleg w Chiwie.

28.09. (6) 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.

* Warunki sanitarne i noclegowe w obozowisku są skromne, jest jednak czysto
i schludnie. Na miejscu są toalety i prysznic oraz duża jurta „restauracyjna”,
w której odbywają się posiłki. Pościel i ręczniki otrzymają Państwo na miejscu.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

03.10. (11) 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.

Taszkient
05.10. (13) Całe przedpołudnie do własnej dyspozycji. Po południu transfer
z Chiwy do Urgencz i odjazd pociągiem do Taszkientu. Z okien pociągu zobaczą dziś Państwo Pustynię Kysył-kum. Trasa z Urgencz do Taszkientu jest jednym z najdłuższych odcinków kolejowych Uzbekistanu.
06.10. (14) Przyjazd do Taszkientu przed południem. Czas wolny. Nocleg.
07.10. (15) Transfer na lotnisko, lot powrotny do Warszawy. Pożegnanie
z pilotem wycieczki na lotnisku w Warszawie.
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