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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Istambułu. Przerwa tranzytowa. Wylot do Astany.

D ZIEŃ 2. Przylot do Astany. Zwiedzanie stolicy Kazachstanu: 
Muzeum Pierwszego Prezydenta Kazachstanu (Nursułtana 
Nazarbajewa), stare miasto (Abay monument, Plac 
Konstytucji, bulwar). Po drodze podziwiać będziemy budynek 
oceanarium (wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako 
najbardziej oddalone od oceanu oceanarium), Chan Szatyr 
(„Namiot Chana”) - największe w Azji Środkowej centrum 
rozrywki. Spacer pod pomnik Bajterek - symbol Astany, który 
jest połączeniem pomnika z wieżą widokową (wysokość 105 
metrów). Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: Plac 
Kazakh Eli, Muzeum Narodowe, Pałac Sztuki Szabyt, Pałac 
Niepodległości, Piramida Pokoju i Pojednania. Po drodze 
mijamy Plac Centralny i budynek hali koncertowej, która 
swoją konstrukcją ma przypominać płatki kwiatów. Po 
południu zwiedzamy wnętrze Nowego Teatru Opery i Baletu, 
a po drodze zobaczymy Kompleks Sportowy, Uniwersytet 
Nazarbajewa, Mangilik El i Plac Okrągły. Kolacja w lokalnej 
restauracji. Nocleg.

D ZIEŃ 4. Po śniadaniu przejazd do miasta Karaganda (220 
km). Po południu spacer, podczas którego będziemy 
mieli okazję dowiedzieć się wielu informacji o historii 
miasta, zobaczymy Pomnik Ofiar Represji Politycznych, 
cerkiew prawosławną, meczet i park „Zwycięstwa”. 
Następnie przejazd do niewielkiej wioski Dolinka i wizyta 
w muzeum Karlag (Karagandyjskij łagier). Był to jeden 
z największych obozów pracy w dawnym ZSRR, znanych 
pod wspólną nazwą GUŁAG, zorganizowanych w latach 
stalinowskich represji politycznych. Poza Karlagiem na 
terytorium Kazachstanu istniały inne koncentracyjne obozy, 
ale Karlag wyróżniał się wśród nich wielkością i znaczeniem. 
Refleksyjny powrót do Karagandy. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 5. Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Bałchasz (385 
km). Po drodze przystanek przy pomniku pamięci przy 
dawnym obozie NKWD w Spassku, w którym w okresie II 
Wojny Światowej przetrzymywano m.in. Polaków. Nocleg 
w miejscowości Bałchasz ( na północnym brzegu jeziora). 
Czas wolny na samodzielne spacery. Kolacja. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Po śniadaniu całodzienny przejazd do Ałma-Aty 
- największego miasta Kazachstanu (630 km). Czas na 
kontemplowanie niezmierzonych połaci kazachskiego stepu, 
wypatrywanie zwierząt - wielbłądów i orłów stepowych, 
a także zagubionych w stepie jurt pasterzy. Zakwaterowanie, 
kolacja. Nocleg.

D ZIEŃ 7. Zwiedzanie byłej stolicy Kazachstanu: katedra 
Zenkowa i Muzeum Instrumentów Muzycznych w parku 
Panfiłowa, Łaźni Arasan (dla chętnych - fakultatywnie 
możliwość skorzystania z kąpieli). Następnie wizyta 
w Centralnym Muzeum Państwowym z archeologicznym 
skarbem tego kraju - „złotym wojownikiem”. Przejazd przez 
Plac Centralny. Następnie przejazd do Medeo, lodowiska 
o olimpijskich wymiarach. Wokół znajdują się liczne kurorty 
i restauracje. Fakultatywnie wjazd kolejką w góry. Kolacja, 
nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 8. Wyjazd do miejscowości Karakol w Kirgistanie 
(400 km). Po drodze zwiedzanie kanionu rzeki Szaryn 
( o długości ok. 150 km i wysokości ścian sięgających 
nawet 80m), przypominającego Wielki Kanion Kolorado 
w Stanach Zjednoczonych. Spacer i piknik oraz czas na sesję 
zdjęciową. Kontynuacja przejazdu do przejścia granicznego 
z Kirgistanem w Kegen. Po formalnościach paszportowych 
ruszamy do Karakolu. Zakwaterowanie i nocleg.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu zwiedzanie Karakol: Muzeum 
Przewalskiego, meczet dungański, prawosławna katedra św. 
Trójcy. Wyjazd w kierunku Czołapon-Ata, głównego resortu 
znajdującego się na północnym brzegu jeziora Issyk-kul. 
Dla chętnych - fakultatywnie pokaz polowania z orłem - 
tradycyjnej sztuki myśliwskiej tych terenów. Po przyjeździe 
zakwaterowanie. Kolacja i nocleg 

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu przejazd do Wąwozu Grigorjew. 
Krótki trekking. Piknik. Powrót do Chołapon - Aty. Zwiedzanie 
Muzeum Regionalnego - podziwianie prehistorycznych 
rysunków naskalnych, tzw. petroglifów. Czas wolny. 
Fakultatywnie rejs łodzią po jeziorze Issyk-kul.  Kolacja 
i nocleg.

D ZIEŃ 11. Po śniadaniu przejazd do Biszkeku. Po drodze 
zwiedzanie kompleksu w Burana, w tym wieży Burana - 
wysokiego minaretu w miejscowości Bałasagun, dawnej 
stolicy kaganatu Karachanidów. Obiad w tradycyjnym 
kirgiskim domostwie. Fakultatywnie możliwość 
obserwowania tradycyjnych kirgiskich zawodów konnych - 
ułak-tartysz, w dosłownym tłumaczeniu „wydzieranie sobie 
kozy”. Po przyjeździe zakwaterowanie. Kolacja, nocleg

D ZIEŃ 12. Trekking do doliny Ała-Arcza w górach Kirgiski 
Ałatau. Podejścia na trekkingu są strome, ale nietrudne 
technicznie. Średni czas wędrówki to 5-6 godzin. Trudy 
wędrówki wynagradzane są przez fantastyczne górskie 
widoki, ukwiecone łąki, zarośla drzewiastych jałowców 
i możliwość spotkania dzikich zwierząt. Piknik przy chacie 
Ratsek. Droga powrotna do Biszkieku. Kolacja w lokalnej 
restauracji. Nocleg.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu zwiedzanie miasta: przejazd ulicami 
stolicy, wizyta na placu Ala Too, spacer po Oszskim 
bazarze - głównym targowisku miasta. Wizyta w Muzeum 
Historycznym. Wieczorem folklorystyczne przedstawienie 
połączone z kolacją. Nocleg. 

D ZIEŃ 14. Przejazd na lotnisko i wylot do Duszanbe. 
Zwiedzanie stolicy, największego miasta Tadżykistanu - 
Duszanbe (w języku tadżyckim oznacza „poniedziałek”). 
Przejście główna ulicą Rudakiego do Meczetu Hadżiego 
Jakuba, mijając po drodze: pomnik Ismaila Samanida 
(twórcy państwa Samanidów w X w.), budynek Parlamentu, 
Pałac Prezydencki. Kolacja. Nocleg.

D ZIEŃ 15. Wyjazd do Pamiru autostradą M41. Pamir przez 
miejscowych zwany jest Bam-i-Dunja, co oznacza „Dach 
Świata”. Jest to rozległe i wysokie pasmo górskie, leżące 
w przeważającej części w Tadżykistanie (z największym 
szczytem Ismaila Samaniego 7495 m n.p.m.). Trasa przejazdu 
wiedzie przez regiony Tawildara i przełęcz Khaburabad. Na 
tych terenach podczas wojny domowej toczyły się zacięte 
walki pomiędzy klanami zamieszkującymi te regiony. Przejazd 
do Kalaichumb. Tereny te zamieszkują Badachszanie, którzy 
do dziś posługują się własnym językiem. Miasteczko 
położone jest nad rzeką Pandż, głównym dopływie Amur 
Darii. Zakwaterowanie w prywatnych domostwach. Kolacja. 
Nocleg.

D ZIEŃ 16. Tego dnia droga biegnie wzdłuż rzeki Pendżi 
i afgańskiej granicy. Zaobserwować można różnicę w stylu 
życia Afgańczyków i Tadżyków oraz ogromny wysiłek, tych 
pierwszych, w  budowie autostrady. Przyjazd do Chorog, 
jedynego miasta w Pamirze , położonego na wysokości 2100 
m n.p.m.. Jest to administracyjne centrum Pamiru, gdzie 
wybudowano budynki rządowe, siedziby zagranicznych 
organizacji pozarządowych oraz Uniwersytet Azji Środkowej. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 17. Przejazd do gorących źródeł oraz kopalni rubinów 
Khu i Lal (gdzie rubiny i lazuryty wydobywano już w XIV 
wieku, co potwierdza Marco Polo).Dalszy przejazd do 
Iszkaszim głównej miejscowości Doliny Wachanu, o którą 
od dawna walczyli Kirgizi, Pamirczycy, Afgańczycy, a nawet 

Chińczycy. Droga prowadzi „korytarzem wachańskim”, 
wzdłuż północnego brzegu rzeki Piandż, skąd rozpościerają 
się widoki, z jednej strony na Pamir, a z drugiej na pokryte 
śniegiem szczyty Hindukuszu. Co sobota odbywa w tej 
miejscowości targ afgański. Zakwaterowanie w prywatnych 
domostwach. Kolacja. Nocleg. 

D ZIEŃ 18. Przejazd w kierunku Langer. Po drodze wizyta 
w jednej z najstarszych twierdz Kacha-Kala mającej 2000 
lat, muzeum Sufiego Muboraka Kadami Vakhani, lokalnego 
uczonego, teologa, poety i podróżnika, który umarł w 1910 
roku. W pobliżu jego domu znajdują się kamienne tablice, 
służące niegdyś uczonemu jako kalendarz słoneczny. 
Odwiedzamy zespół buddyjskich stup i grot w Wranga 
oraz gorące źródła Bibi Fatima (nazwane imieniem córki 
proroka Mahometa). Podziwianie położonej w najbardziej 
malowniczej okolicy twierdzy Yamchun (z IV-III w p.n.e). 
Nocleg w Langer w kwaterach prywatnych.

D ZIEŃ 19. Po śniadanie przejazd na północ do osady Burunkul. 
Przy odrobinie szczęścia dojrzymy owce Marco Polo, 
świstaki żyjące na tych odległych terenach. Spacer nad 
jeziorem Burunkul, którego wody mają przepiękny niebieski 
kolor. Następnie kierujemy się Autostradą Pamirską na 
zachód do Chorog. Droga wspina się ku przełęczy Kojtezek 
(4272 m n.p.m.). Mijamy stałe osady Pamirów, sady 
moreli, jabłoni. Tuż przed wjazdem do Chorogu, stoi pomnik 
Autostrady Pamirskiej, który kształtem przypomina pierwszy 
samochód jaki przejechał tą drogą. Nocleg.

D ZIEŃ 20. Po śniadaniu podziwianie, znajdującego się 
niedaleko Chorog, Ogrodu Botanicznego - uważanego za 
najwyżej położony na świecie. Przejazd do Kalaichumb, 
kolejnym malowniczym odcinkiem szosy M41. Po przyjeździe 
kolacja, nocleg w kwaterach prywatnych.

D ZIEŃ 21. Śniadanie. Przejazd do Duszanbe, droga biegnie 
przez przełęcz Khobu-Robot (3252 m n.p.m.) skąd 
roztaczają się wspaniałe widoki na leżące nieopodal wioski. 
Po przyjeździe kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 22. Przejazd na lotnisko. Wylot do Istambułu. Przerwa 
tranzytowa i dalszy lot do Polski. Przylot do Warszawy.

TERMINY:
13.06 - 04.07.2017 *
08.08 - 29.08.2017*

31.08 - 21.09.2017

* wysoki sezon - dopłata 470 PLN + 120 USD

CENA: 
7 750 PLN + 3 290 USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 7750 PLN + 3 290 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA lub wpłata w USD na konto walutowe płatne na 35 dni 
przed imprezą (minus I rata) 

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa - Astana, Duszanbe - Warszawa, 

Biszkek - Duszanbe
-  zakwaterowanie: Kazachstan: hotele 3*/4* (pokoje 

dwuosobowe), Kirgistan: hotele 3* (pokoje 
dwuosobowe), Tadżykistan: hotele 3* w Duszanbe 
i Chorog (pokoje dwuosobowe), reszta noclegów 
w kwaterach prywatnych

-  wyżywienie: śniadania i kolacje oraz obiady/pikniki 
według programu

-  transport autobusami i mikrobusami, oraz jeepami
-  opiekę miejscowych przewodników
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu: 180 USD
-  opłat wizowych i taksów ok. 200 USD
-  zwyczajowych napiwków: 55 USD
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 500 USD (oprócz 

noclegów w kwaterach prywatnych)
-  opłaty za fotografowanie i filmowanie

KAZACHSTAN - KIRGISTAN - TADŻYKISTAN dla aktywnych


