Uzbekistan – magia 1001 nocy

Uzbekistan w pigułce
Liczba pomników kultury w Uzbekistanie jest oszałamiająca, a odwiedzającym może się on wydać
olbrzymim skansenem. Wiele jego miast stało się ikonami legendarnego Szlaku Jedwabnego. A perełki
architektury islamskiej z typową błękitna mozaiką, kopułami i minaretami przypominają czasy, gdy to
właśnie Azja Centralna była ośrodkiem postępu naukowego pożądanym przez największych władców.
Uzbekistan to państwo śródlądowe w samym środku Azji Centralnej, należące w przeszłości do Związku
Radzieckiego i obejmujące powierzchnię 447.400 km². Sąsiaduje on z Turkmenistanem, Kazachstanem,
Kirgistanem, Tadżykistanem i malutkim pasem również Afganistanem. Krajobraz Uzbekistanu to głównie
pustynie i stepy, które tylko we wschodniej części kraju przemieniają się w niewysokie wzniesienia.
Większość społeczeństwa zamieszkuje płodne obszary dolin największych rzek Amu Darii, Syr Darii i
Zarafszanu. Tylko zaledwie 3 % kraju jest zalesione.

Ludność Uzbekistanu
Uzbekistan to 25 milionowy kraj, w większości zamieszkiwany przez Uzbeków (80%), Kazachów (7%),
Tadżyków (5%) i Rosjan (5%). Uzbecy należą do ludów tureckich, a język uzbecki należy do języków z
grupy ałtajsko-tureckich. Oprócz języka uzbeckiego jako oficjalnego języka urzędowego bardzo
rozpowszechniony jest język rosyjski. W dużych miastach, takich jak Taszkent i Samarkanda coraz bardziej
popularny staje się również język angielski. W małych miasteczkach jednak prawdopodobieństwo
spotkania miejscowych mówiących w tym języku jest niewielkie. Większość ludności wyznaje islam w
dosyć świeckiej formie. Nie ma restrykcji ani w zakresie ubioru, ani zakupu alkoholu.

Waluta Uzbekistanu
Oficjalną waluta Uzbekistanu jest sum (UZS). W oficjalnych punktach wymiany walut na terenie kraju
istnieje możliwość wymiany popularnych walut, takich jak dolar lub euro. Wciąż jeszcze nie wszędzie
akceptowane są karty kredytowe, zazwyczaj tylko w hotelach wyższych kategorii, w dużych miastach i na
lotniskach. W mniejszych miastach, takich jak np. Chiwa polecane jest posiadanie wystarczającej ilości
gotówki.

Najlepszy okres na podróż do Uzbekistanu
W Uzbekistanie panuje klimat umiarkowany-kontynentalny o stosunkowo niskiej wilgotności powietrza.
Zimy bywają mroźne, średnia temperatura w styczniu wynosi 8°C. Lata natomiast są zazwyczaj bardzo
upalne, a temperatury w lipcu przekraczają często 40 stopni. Najlepszą porą, aby odwiedzać kraj to okres
od marca do czerwca oraz od września do listopada.
© 2005-2015 EYAND TRAVEL

Dni wolne od pracy w Uzbekistanie
1 stycznia – Nowy rok
8 marca – Dzień kobiet
21 marca Newroz – święto Nowego Roku, święto wiosny (obchodzone w dniu równonocy wiosennej)
1 maja – święto pracy
9 maja – Dzień Pamięci (za dawnego ZSSR Dzień Zwycięstwa)
1 września – Mustaqilliq - Święto niepodległości
1 października – Dzień nauczyciela
8 grudnia – Święto konstytucji

Największe atrakcje turystyczne Uzbekistanu
Miasta Uzbekistanu, takie jak m.in. Samarkanda, Buchara, Taszkent, Chiwa stały się symbolami piękna
orientalnej architektury i rozkwitu Szlaku Jedwabnego.

Taszkient
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu. Leży w dolinie rzeki Chirchiq (dopływ Syr Darii). To jedno z najbardziej
dynamicznie rozwijających się miast Azji Centralnej, wieloetniczna metropolia licząca ponad 2,5 miliona
mieszkańców.
Po wielkim trzęsieniu ziemi w 1966 roku miasto zostało odbudowane jako miasto nowoczesne, ale straciło
wiele pomników kultury. Tylko zachodnia cześć centrum miasta została zachowana i przypomina o
czasach rozkwitu. Miasto może się poszczycić największym systemem metra w całej Azji Środkowej.
Największe atrakcje turystyczne miasta to: m.in. szkoła koraniczna (medresa) Kukedasz pełniąca w chwili
obecnej rolę muzeum, medresa Barak Chana, mauzoleum Kaffal Szaszi, wielki bazar, Muzeum Sztuk
Pięknych Uzbekistanu posiadające bogate zbiory obrazów, jak i przedmiotów użytkowych rodów
królewskich. Warte odwiedzenia są również stacje taszkenckiego metra.

Samarkanda
Samarkanda to jedno z najstarszych miast na świecie, zamieszkałe już od 5000 lat. W antycznej Grecji
była znana jako Marakanda. To jeden z najważniejszych centrów dawnego Szlaku Jedwabnego.
Za panowania Timura Amira (Tamerlana) w XIV w. miasto rozwinęło się w jedną z największych metropolii
świata, centrum życia kulturalnego i naukowego tej części świata.
Najbardziej znanym zabytkiem Uzbekistanu jest plac Registan będący sercem miasta, a może nawet
całego Szlaku Jedwabnego. Przez setki lat był on miejscem zebrań i zgromadzeń z różnych okazji. Plac
otoczony jest z trzech stron obiektami okazale zdobionymi błękitną mozaiką - medresą Uług Bega,
medresą Szir Dar, medresą Tillja Kari.
Równie warty odwiedzenia jest meczet Bibi Chanum (a raczej jego pozostałości), nazwanego po chińskiej
żonie średniowiecznego władcy Tamerlana. Zgodnie z jego życzeniem meczet miał być największym i
najokazalszym ze wszystkich wówczas istniejących, co mu się zresztą udało. Równie warte odwiedzenia
jest obserwatorium astronomiczne Uług Bega - najnowocześniejsze swojego czasu. Również Krypta
Timurida w Mauzoleum Gur-Emir należy do najbardziej znaczących obiektów w Samarkandzie.
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Buchara
Buchara to znaczące miasto powstałe z oazy w dolinie rzeki Zarafszan. W 1997 roku obchodziło ono 2.500
tysiąca lat istnienia, choć naukowcy twierdzą, że obszar miasta zamieszkały jest już od 5000 lat. Była ona
jednym z najważniejszych węzłów Szlaku Jedwabnego, ale i centrum nauki islamskiej. Na terenie tego
spokojnego miasteczka znajduje się ponad 140 historycznych monumentów. Symbolem miasta jest Czor
Minor – najstarsza całkowicie zachowana budowla miasta, twierdza Ark – ruiny murów miejskich,
Mauzoleum Samanidów, Zespół meczet ze znanym minaretem Kalon, zespół budowli Lab-i Hauz
(składająca się z medresy Kukaltasza, medresy Diwan Bega oraz chanaki Diwan Bega).

Chiwa
Chiwa to fascynujące miasto pustynne składające się z labiryntu wąskich średniowiecznych uliczek,
meczetów i pałaców. Była jednym z głównych ośrodków handlowych Szlaku Jedwabnego. Jej
najważniejsze zabytki to mury starego miasta - Iczan Kala, pałac Tasz Hauli, medresa Amin Khan z
nieukończonym minaretem Kalta Menar, medresa z minaretem Islam Hodża, medresa Rahim Chan i inne.

Połączenia kolejowe w Uzbekistanie
Sieć kolejowa Uzbekistanu nie obejmuje zbyt dużej powierzchni i w zasadzie tylko kilka większych miast
połączonych jest siecią kolejową. Ta część infrastruktury jest jednak ciągle unowocześniana i można z całą
pewnością stwierdzić, że zapewnia wygodny, pewny i tani sposób na zwiedzanie najciekawszych atrakcji
turystycznych kraju.
Na długich trasach dostępne są nocne pociągi sypialne. Są to w zasadzie zmodernizowane pociągi
kursujące jeszcze od czasów sowieckich, które dają możliwość wyboru pomiędzy trzema klasami
cenowymi:
1 klasa = przejazd w wagonie sypialnym w przedziale dwuosobowym
2 klasa = przejazd w wagonie sypialnym w przedziale czteroosobowym
3 klasa = przejazd w wagonie sypialnym bez przedziałów (54 miejsca w wagonie).
W ramach modernizacji kolei Uzbekistan rozbudowuje sieci szybkiej kolei. Obecnie mamy możliwość
podróży nimi na następujących odcinkach:
•
•
•

Afrasjab na odcinku o długości 344 km łączy on Samarkandę z Taszkentem
Sharq – kursujący na odcinku Taszkent - Samarkanda - Buchara
Nasaf – łączący Taszkent - Samarkandę – Shakhrisabz

Pociągi szybkiej kolei oferują trzy klasy biletowe:
VIP
= 11 miejsc siedzących w wagonie
Business = 26 miejsc siedzących w wagonie
Economy = 36 miejsc siedzących w wagonie
Na odcinkach międzynarodowych Uzbekistan połączony jest z Rosją (a tam m. in. z Moskwą, St.
Petersburgiem, Ufą, Czelabińskiem i Nowosybirskiem), Kazachstanem (Ałmaty) i Ukrainą (Charakow).
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Uzbekistan – wiza i formalności
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym do Uzbekistanu. Wizę można uzyskać w Wydziale
Konsularnym Ambasady Uzbekistanu w Warszawie na podstawie zaproszenia. W przypadku wizy
turystycznej podstawą jest zaproszenie LOI (Letter of Invitation) wystawione tylko i wyłącznie przez
uzbecką organizację turystyczną i wymagające każdorazowo zatwierdzenia przez Wydział Konsularny
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uzbekistanu.
Wiza turystyczna wystawiana jest na 7, 15 lub 30 dni. Podróżni odwiedzający Uzbekistan na podstawie
ważnej wizy turystycznej mogą się zatrzymywać tylko i wyłącznie w hotelach. Turyści objęci są ponadto
obowiązkiem meldunkowym - w ciągu 72 godzin od przybycia należy dokonać rejestracji w miejscowym
OWIR (wydział wiz i rejestracji). Hotele zazwyczaj dokonują rejestracji automatycznie i bezpłatnie na okres
pobytu. Należy zawsze upewnić się, czy hotel dokonał takiego meldunku.

Jezioro Aralskie – niewyobrażalna katastrofa ekologiczna
Uzbekistan należy obecnie do największych producentów bawełny na święcie. Skutkiem ubocznym
gospodarczego sukcesu jest jednak największa katastrofa ekologiczna naszych czasów.
Jezioro Aralskie położone jest w południowo-zachodnim Kazachstanie i północno-zachodnim Uzbekistanie.
Dawniej czwarte co do wielkości jezioro na świecie, dziś nie zajmuje nawet połowy swojej dawnej
powierzchni. Oczywiście stało się to na skutek działań ludzkich i udanych zresztą prób zagospodarowania
pustyni w celach rolniczych, która poprzez budowę systemów nawadniających miała przemienić się w
żyzną ziemię uprawną.
Wzdłuż rzek dopływowych do jeziora Amu-daria i Syr-daria zaczęto uprawę bawełny na wielką skalę. Aż
na 95 % uprawianej powierzchni kraju znajdują się plantacje bawełny, nawadniane właśnie tą wodą, której
w jeziorze brakuje.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

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, D-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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