
 

 
 

Kazachstan - 9 dni, 2018 
 
Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 
Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792 
004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl 
 
 

Program 
 
1. dzień – zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, 
spotkanie o godz. 20.30 z przedstawicielem biura Tamada 
Tour w hali odlotów, strefa D, przy stanowiskach odprawy PLL 
LOT. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Kazachstanu 
o godz. 23.00. Lot trwa ok.4 godz. 45 min. 
 
2. dzień - po przybyciu na lotnisko w Astanie spotkanie z 
przewodnikiem i przejazd do lokalnej restauracji na śniadanie. 
Zwiedzanie rozpocznie się od starej części miasta, 
przechodzimy wzdłuż rzeki, aby podziwiać zadziwiającą 
panoramę miasta i zobaczyć najważniejsze architektoniczne 
atrakcje. Następnie wizyta w Muzeum Narodowym, która daje 
możliwość zobaczenia słynnego "Złotego Człowieka", 
zobaczymy niezwykłą Piramida Pokoju i Pojednania oraz 
meczet Nur-Astana. Kolacja i nocleg w hotelu. 
 

 
 
3. dzień - śniadanie w hotelu. Zaledwie kilka minut jazdy od 
centrum miasta znajduje się Muzeum ALZHIR, muzeum 
założone w 2007 roku i poświęcone niesprawiedliwościom i 
trudnościom, jakie napotykały żony więźniów politycznych w 
czasach sowieckich. Jeden z największych obozów w Starym 
Związku Radzieckim, Obóz Akmola dla Żon Zdrajców 
Ojczyzny, został otwarty w 1938 roku, zgromadził on ponad 18 
000 więźniów z 62 różnych narodowości. Następnie udamy się 
do kazachskiej wioski etnologicznej Sofiewka, gdzie będziemy 
cieszyć się tradycyjną kazachską rozrywką i rękodziełem. 
Lunch w wiosce. Powrót do Astany późnym popołudniem. 
Kolacja i nocleg w hotelu. 
 
 

 
 
4. dzień - śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Astanie. 
Lot do Ałmaty. Spotkanie z przewodnikiem i transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie rozpocznie się późnym 
rankiem abyśmy mieli czas na odświeżenie się przed 
popołudniową wycieczką po mieście. Lunch w lokalnej 
restauracji. Almaty to największe miasto Kazachstanu. Tego 
dnia odbędziemy pieszą wycieczkę po mieście. Przejdziemy 
prosto Aleją Dostyk, po drodze zobaczymy pomnik Zhambyla, 
wielkiego poety kazachskiej sztuki ludowej, Kazachski 
Uniwersytet Pedagogiczny w Abai i Park Panfiłowski, Katedrę 
Wozniesieńskiego i Muzeum Instrumentów Muzycznych. 
Odwiedzimy Zielony Bazar i fabrykę czekolady Rakhat. Dalej 
pojedziemy ulicą Furmanov do Centralnego Muzeum, 
odwiedzimy Pomnik Niepodległości, a stamtąd przejedziemy 
na wzgórze Kok Tobe. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w 
hotelu. 
 

 
 
5. dzień - śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczniemy od 
przejazdu do Parku Narodowego Ałtynemel. W drodze do 
Ałtynemel zatrzymamy się nad rzeką Ili. Rzeka Ili to największa 
rzeka regionu Siedmiorzecza, płynąca ze wschodu na zachód. 
Miejsce w którym się zatrzymamy jest unikalnym, skalistym 
kanionem. Czekają na nas liczne atrakcje - skała "Diabelski 
palec", twierdza zbudowana na potrzeby filmu "Nomads" i 
wreszcie rezerwat Tamgały Tas, gdzie można zobaczyć 
petroglify buddyjskie wyryte w XVII wieku. Następnie przejazd 
do parku narodowego Ałtynemel.  Lunch w wiosce Basshi. 
Zobaczymy niesamowite śpiewające wydmy. Wydmy mają 1,5 
km długości i 120 m wysokości. Przy suchej pogodzie wydają 
melodyjne dźwięki, słyszalne z odległości kilku kilometrów. 
Zakwaterowanie w pensjonacie w Basshi. Kolacja i nocleg. 
 



 
 
6. dzień - po śniadaniu przejazd w kierunku gór  Aktau i 
Katytau ok. 80 km od Basshi. Wspaniałe góry Aktau i Katutau 
to wyjątkowe miejsca znajdujące się na terenie Parku 
Narodowego Ałtynemel. Zobaczymy nieziemskie krajobrazy 
przypominające powierzchnię Marsa oraz przedziwne formacje 
skalne, powstałe na skutek zastygającej lawy w pustynnych 
górach Katutau oraz góry Aktau, mieniące się kolorami - bielą, 
czerwienią, ochrą i zielenią. Przejazd do Basshi. Kolacja. 
Nocleg w pensjonacie. 
 

 
 
7. dzień - tego dnia ruszymy dalej w kierunku Kanionu Charyn, 
położonego wzdłuż rzeki Charyn, w pobliżu granicy z Chinami. 
Podobny, do znacznie większego Wielkiego Kanionu, Charyn 
ma głębokośc ok. 300 metrów i jest wypełniony spektakularną 
kolekcją kolorowych formacji, w tym imponującą Doliną 
Zamków. Następnie przeniesiemy się do wioski Saty, gdzie 
będzie można wybrać się na wycieczkę łodzią po pięknym 
jeziorze Kolsai (opcjonalnie). Kolacja. Zakwaterowanie w 
pensjonacie w Saty. 
 

 
 
8. dzień - dzień zaczniemy od wizyty nad jeziorem Kaindy. 
Jezioro pojawiło się nagle w 1911 roku, po trzęsieniu ziemi, 
które spowodowało ogromne osuwisko. Jezioro z 
nieprawdopodobnie turkusową wodą, słynie z lasu zatopionych 
świerków, które, co dziwne, wciąż zachowują swoje liście. 
Czyste, zimne wody umożliwiają zobaczenie lasu. Po wizycie 
nad jeziorem Kaindy wracamy na lunch do pensjonatu. 
Następnie przejazd do Almaty, po drodze odwiedzimy muzeum 
Esyk - w tym regionie znaleziono wiele zabytków 
archeologicznych, kurhanów, grobowców oraz wiele 
eksponatów z okresu scytyjskiego. Kolacja w lokalnej 
restauracji. Nocleg w hotelu w Ałmaty. 
 

9. dzień - przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Dziękujemy 
Państwu za udział w naszej wycieczce i zapraszamy 
ponownie! 
 
TAMADA TOUR 2018 
 
Prawo do błędów w druku zastrzeżone.  
 
Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody 
na ich kopiowanie. Program nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 
 
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 
 
TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof Ciemnołoński, ul. 
Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792 004 069, 
biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


