
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Istambułu. 

Przerwa tranzytowa. Wylot do Taszkentu. 

DZIEŃ 2 

Przylot do Taszkentu. Przejazd z lotniska do hotelu, 

zakwaterowanie.  Historia Taszkentu ma prawie 2000 

lat i przez ten okres miasto przeszło długą drogę od 

małej osady do wielkiej metropolii. Obecnie Taszkent 

jest jednym z najważniejszych ośrodków 

przemysłowych i finansowych, nie tylko  

w Uzbekistanie, ale także w całej Azji Środkowej. 

Zwiedzanie Taszkentu rozpocznie się od  Placu 

Niepodległości, gdzie znajdują się urzędy państwowe. 

Wizyta w kompleksie Hast Imom, gdzie znajduje się 

medresa Barak Chana, która była centrum 

administracyjnym muftiego – oficjalnego przywódcy 

islamu w Uzbekistanie oraz Rady Muzułmanów 

Uzbekistanu, zbudowana w XVI wieku. Jedyna znana na 

całym świecie oryginalna wersja Koranu kalifa Osmana, 

pochodząca z VII wieku, znajduje się w bibliotece 

medresie Mui-Muborak (przetłumaczona jako 

„szczęśliwe włosy Mahometa”). Odkrywanie bazaru 

Czorsu na starym mieście i medresy Kukeldasz (XVI w.). 

Wizyta w Muzeum Sztuki Stosowanej mieszczącym się  

 

 

w dawnym pałacu carskiego dyplomaty. Kolacja  

w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 3 

Transfer na lotnisko i przelot do Nukus. Przejazd  

z Nukus na płaskowyż Ustiurt z okazją do 

sfotografowania wyjątkowego jeziora Sudoche. Jezioro 

to służy jako swego rodzaju punkt przesiadkowy  

i miejsce odpoczynku dla migrujących ptaków ze 

wszystkich części świata. Przejazd do kanionów 

płaskowyżu Ustiurt, a następnie do Jeziora Aralskiego. 

Nocleg w jurtach w pobliżu jeziora. 

DZIEŃ 4 

Po śniadaniu spacer brzegiem jeziora i kanionami. 

Przejazd do miasta Mujnak (290 km), dawnego portu 

nad Jeziorem Aralskim. Oglądanie  cmentarzyska 

statków oraz Muzeum Historii Regionalnej i Morza 

Aralskiego. Obiad na trasie. Powrót do Nukus. Po 

drodze odwiedziny w kompleksie Mizdakhan m.in. 

mauzoleum Mazlumchana Sulu, Szamun Nabi, 

karawanseraj z X w., medresa Khalfa Erejep i ruiny 

twierdzy Giaur Kala. Nocleg w hotelu. 

 

 



DZIEŃ 5 

Po śniadaniu przejazd do Chiwy – niewielkiego miasta 

Jedwabnego Szlaku, leżącego w delcie rzeki Amu-Darii. 

Wizyta w Iczan Kala, starym mieście znajdującym się na 

światowej liście UNESCO, kompleksie 

architektonicznym otoczonym murami obronnymi  

z czterema bramami. W centrum miasta znajduje się 

ponad sześćdziesiąt zabytków architektonicznych: 

pałace, meczety, medresy, minarety i mauzolea, w tym 

medresa i minaret Islama Chodży (XX w.), medresa 

Muhammada Amin Chana (XIX w.), minaret Kalta 

Minor (XIX w.), mauzoleum Pahlawana Mahmuda (XIX 

w.), twierdza Kunja Ark (XIX-XX w.), pałac Tasz Chauli 

(XIX w.), meczet Dżuma (XVIII w.) i inne. Kolacja  

i powrót do hotelu na nocleg. 

DZIEŃ 6 

Wyjazd do Buchary przez pustynię Kyzył-kum (450 km 

/ 7-8 godzin jazdy samochodem). Przyjazd  

i zakwaterowanie. Kolacja w lokalnej restauracji. 

Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 7 

Dziedzictwo architektoniczne Buchary jest bardzo 

bogate - karawanseraje i kopulaste hale targowe, 

łaźnie publiczne i duże baseny, mury obronne i bramy 

miejskie, chanaki i mauzolea, meczety i medresy, 

pojedyncze konstrukcje i duże kompleksy. Dekoracyjne 

metody, przepych wzorów i oryginalne pomysły 

architektów z pewnością poruszają wyobraźnię 

każdego. Całodniowe zwiedzanie jednego  

z najstarszych miast Uzbekistanu: kompleksu Lab-i 

Hauz składającego się z medresy Nodir Divan Begi (XVII 

w.), medresy Kukeldasz (XVI w.), Chanaki (XVII w.). 

Następnie oglądanie meczetu Magok-i Attari (XII w., 

XVI w.), zespółu Po-i Kalon składającego się z minaretu 

Kalon - symbolu miasta, medresy Mir-i Arab, meczetu 

Kalon. Spacer po lokalnych bazarach mieszczących się 

w odrestaurowanych halach targowych, bazaru 

jubilerów - Tok-i Zargaron, Tok-i Tilpak Furuszon - 

bazaru czapek, Tok-i Sarrafon, gdzie wymieniano 

pieniądze. Oglądanie kolejnych zabytków: medres 

Uługbega i Abd al Aziz Chana, meczetu Bolo Hauz, 

cytadeli Ark - ufortyfikowanej rezydencji emirów 

Buchary, wizyta w mauzoleum Samanidów, 

uznawanym za arcydzieło architektury 

środkowoazjatyckiej, a następnie w  mauzoleum 

Czaszma Ajub, znanego ze źródła wody leczniczej oraz 

medresy Czor Minor z czterema malowniczymi 

minaretami. Kolacja. Nocleg w hotelu.  

DZIEŃ 8 

Wizyta w pałacu Sitorai Mohi Hosa - wiejskiej 

rezydencji ostatniego emira Buchary, który został 

zmuszony przez Sowietów do opuszczenia swojej 

siedziby w 1920 r. Zwiedzanie pięknie zdobionych 

apartamentów, sal przyjęć i haremu, w których 

prezentuje się zbiory etnograficzne, naczynia, stroje, 

ozdoby oraz piękną kolekcję tradycyjnego haftu 

zwanego suzanne. Wyjazd na stację kolejową w Kogon 

i przejazd szybkim pociągiem „Afrosiab” do  

Samarkandy. Kolacja, nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 9 

Samarkanda była świadkiem wielu dramatycznych 

wydarzeń w czasach Aleksandra Wielkiego, podboju 

arabskiego, podboju Czyngiz Chana i Tamerlana. Mimo 

to,  kultura Samarkandy rozwijała się wchłaniając idee, 

treści i zdobycze innych kultur: irańskiej, indyjskiej, 

mongolskiej. 

Po śniadaniu odkrywanie Samarkandy: Plac Registan  

(co oznacza „piaszczyste miejsce”) otoczony medresą 

Uługbega, medresą Szir-Dor i medresą Tilla-Kori. 

Następnie meczet Bibi Chanum, bazar Siab, muzeum 

przy stanowisku archeologicznym Afrosiab, gdzie 

znajdowała się stara Samarkanda, potężny gród 

zniszczony przez hordy mongolskie,  nekropolia Shah-i 

Zinda - zespół mauzoleów (XI - XIX w.). Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 10 

Po śniadaniu przejazd do mauzoleum Gur-i Mir  

z grobami Tamerlana i jego potomków ( XV w.). Wizyta 



w mauzoleum proroka Starego Testamentu - Daniela, 

czy może Daniara - jednego ze zdobywców miasta 

podczas najazdu arabskiego.  Jest to  wyjątkowe, 

spokojne i pokojowe miejsce, w którym modlą się 

muzułmanie, chrześcijanie i żydzi, czerpiąc przy okazji 

wodę ze świętego źródełka. Wizyta w muzeum  

i obserwatorium Uługbega oraz w Wytwórni Papieru 

Jedwabnego, w celu zapoznania się ze starożytną 

metodę wytwarzania papieru, kultywowaną przez 

lokalnych artystów. Przejazd na stację kolejową, 

powrót szybkim pociągiem „Afrosiab” do Taszkentu. 

Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Pożegnalna 

kolacja i odpoczynek w hotelu. 

DZIEŃ 11 

Nocny przejazd na lotnisko, wylot do Istambułu. 

Przerwa tranzytowa i dalszy lot do Polski. Przylot do 

Warszawy. 

CENA: 5 897 PLN + 1070 USD 

I rata: 800 PLN płatna przy zapisie 

II rata: 5 897 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 

(minus I rata) 

III rata: 1070 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

TERMINY: 

18.03 - 28.03.2022 

23.04 - 03.05.2022 

06.05 - 16.05.2022 

04.06 - 14.06.2022 

03.09 - 13.09.2022 

17.09 - 27.09.2022 

24.09 - 04.10.2022 

CENA ZAWIERA 

- przeloty na trasach: Warszawa - Taszkent - Warszawa; 

Taszkent - Nukus 

- zakwaterowanie: hotele 3***/4**** pokoje 2-os. 

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, kolacje oraz 

obiady/pikniki według programu 

- transport mikrobusami, przejazdy pociągami 

Bukhara-Samarkand; Samarkand-Taszkent 

- opiekę polskiego pilota na całej trasie 

- opiekę lokalnego przewodnika 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR) 

CENA NIE ZAWIERA 

-  biletów wstępu: 60 USD 

-  zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD 

-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 180 USD 

-  opłat za filmowanie i fotografowanie 


