
 
 

 

 

Azerbejdżan Szlaki Historii  

8 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 8 dni 
 

BAKU – GOBUSTAN – BAKU – SZEMACHA – LACHICZ – 

SZEMACHA – GABALA – SZEKI – KISZ – SZEKI – BAKU 

 

 
 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie 

i spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali 

odlotów. Odprawa paszportowo-bagażowa. Lot do Baku. 

Spotkanie na lotnisku z pilotem. Transfer do hotelu. 

Obiadokolacja w lokalnej restauracji. Czas wolny. Nocleg. 

 

2. dzień: Baku – po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Baku. 

Najpierw wybierzemy się na wzgórze z wieżą telewizyjną, skąd 

rozpościera się piękna panorama miasta. Czas wolny na lunch. 

Następnie zobaczymy Basztę Dziewiczą (XII w.) – symbol, 

dumę i jeden z najstarszych budynków Baku odkryjemy na styku 

starego miasta z nadmorskim bulwarem. Odwiedzimy też Pałac 

Szachów Szyrwanu (XV w.), minaret Synyk Kala (meczet 

Mohammeda; XI w.), meczet Juma i zabytkowe karawanseraje. 

Obiadokolacja w lokalnej restauracji. Spacer promenadą wzdłuż 

wybrzeża – jednym z najpopularniejszych szlaków pieszych w 

stolicy Azerbejdżanu. Powrót na nocleg do hotelu.  

 

3. dzień: Baku – Gobustan – Baku – po śniadaniu wyjazd do 

Parku Narodowego Gobustan (60 km; ok. 1 godz.), gdzie 

odszukamy błotne wulkany, 6 tys. starożytnych petroglifów, 

tajemnicze rzymskie inskrypcje i muzyczne kamienie (Gaval 

Dash). Czas wolny na lunch. Powrót do Baku. Tego dnia w 

stolicy zajrzymy do Muzeum Historii Azerbejdżanu (założone 

w 1920 r., największe w Azerbejdżanie i jedno z największych 

na Kaukazie Południowym), a następnie do Azerbejdżańskiego 

Muzeum Dywanów. Dywany są nierozerwalnie związane z 

lokalną kulturą, a sławą cieszą się od starożytności, kiedy przez 

tereny Kaukazu wiódł Szlak Jedwabny. W muzeum zobaczymy 

ręcznie tkane kobierce, eksponaty sztuki użytkowej i dzieła 

artystyczne z różnych regionów Azerbejdżanu (m.in. Gabay, 

Guba, Shirvan, Ganja, Gazakh, Tabriz). Obiadokolacja w 

lokalnej restauracji. Nocleg. 

 

4. dzień: Baku – Szemacha – Lachicz – Szemacha – po 

śniadaniu wyjazd do Szemachy (122 km, ok. 2 godz.), 

miasteczka pełnego wspaniałych zabytków, niegdyś jednego z 

ważniejszych ośrodków handlowych Jedwabnego Szlaku. 

Następnie przejazd do miejscowości Lachicz (UNESCO), znanej 

z wiekowych i kultywowanych do dziś tradycji rzemiosła 

artystycznego. Wizyta w muzeum kowalstwa i spacer 

średniowiecznymi uliczkami, przy których stoją liczne sklepiki z 

wyrobami lokalnych mistrzów rękodzielnictwa. Obiadokolacja w 

restauracji. Powrót na nocleg do Szemachy.  

 

5. dzień: Szemacha – Gabala – po śniadaniu przejazd do 

miejscowości Gabala (95 km; 1,5 godz.), stolicy historycznego 

królestwa Albanii Kaukaskiej, która może poszczycić się także 

pięknym wodospadem, jeziorem Nohur i muzeum 

historyczno-etnograficznym, w którym poznamy sekrety 

dziejów tego tajemniczego regionu. Obiadokolacja w lokalnej 

restauracji. Nocleg. 

 

6. dzień: Gabala – Szeki – Kisz – Szeki – po śniadaniu wyjazd 

do Szeki (87 km; 1,5 godz.), orientalnego miasta chanów, 

uznawanego za najpiękniejsze w Azerbejdżanie. Zwiedzimy tu 

wspaniały Pałac Chanów Szekijskich (powstał w latach 1789–

1797 jako letnia rezydencja Husseina Kana Mushtada, kiedy 

ostatecznie przeniesiono w to miejsce stolicę chanatu). 

Następnie przejazd do pobliskiej wioski Kisz (8 km; 17 min.), 

gdzie zwiedzimy kościół św. Elizeusza (XII/XIII w.). Powrót do 

Szeki na obiadokolację w lokalnej restauracji i nocleg.  

 

7. dzień: Szeki – Baku – śniadanie. Wyjazd do Baku. Czas 

wolny na zakupy. Odwiedzimy miejscowy market z dużym 

wyborem miejscowych słodyczy, owoców i przypraw, gdzie 

warto nabyć pamiątki. Obiadokolacja w lokalnej restauracji. 

Nocleg.  

 

8. dzień: Powrót – po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do 

Warszawy.  

 

  



 
 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Baku. Największa metropolia Azerbejdżanu i zarazem najniżej 

położona stolica świata (28 m p.p.m.) poprowadzi nas ścieżkami 

zabytkowych pałaców, świątyń i twierdz wprost do futurystycznej 

rzeczywistości rodem z powieści Lema. Tu przekonamy się, że 

nie Londyn ani Paryż, lecz Baku jest miastem przyszłości! Nad 

zabytkową częścią miasta, z zachwycającymi meczetami, 

Basztą Dziewiczą, Pałacem Szachów Szyrwanu i świątynią 

ognia Ateszgah, zobaczymy strzelające w górę Ogniste Wieże, 

które zawdzięczają nazwę przydomkowi kraju (Ziemia Ognia) i 

niczym żagle pchają ten najstarszy port na Morzu Kaspijskim w 

stronę onieśmielającej wizjonerstwem architektury. Natrafimy tu 

na cudo postmodernizmu projektu genialnej Zahy Hadid – 

Centrum Hejdara Alijewa. Zajrzymy też do muzeum słynnych 

azerbejdżańskich dywanów, wyglądającego jak… zwinięty w 

rulon kilim. 

 

 
 

Gobustan. Wyruszymy wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego 

do źródeł cywilizacji i błotnych gejzerów. Kamienista ścieżka 

poprowadzi nas wprost do najpiękniejszego w Azerbejdżanie, 

objętego patronatem UNESCO Parku Narodowego Gobustan. 

Pośród skalistych gór i wysuszonych od słońca dzikich stepów 

odkryjemy przyrodnicze i kulturowe niespodzianki. Zagramy na 

muzycznych kamieniach Gaval Dash i damy się wciągnąć w 

melodię bulgoczących błotnych wulkanów. Na świecie istnieje 

ponad tysiąc wulkanów tego typu, z czego ok. 400 występuje na 

wybrzeżu Azerbejdżanu. Wulkany te nie dorównują oczywiście 

rozmiarami potężnym górom wulkanicznym ani nie wyrzucają 

lawy. Mają zwykle ok. 10 km średnicy i 700 metrów wysokości. 

Średnio co 20 lat dochodzi do erupcji gazu ziemnego, 

znajdującego się głęboko pod powierzchnią wulkanu błotnego – 

stożek wyrzuca wtedy błotnistą mieszaninę wody, piasku, iłu i 

mułu.  

 

 
 

Wędrując szlakiem ostrych grani, dotrzemy jeszcze dalej, w 

przeszłość, by rozszyfrować tajemnicze rzymskie inskrypcje i 

ponad 6 tys. prehistorycznych petroglifów, przedstawiających 

sceny polowań, ludzi, statki, konstelacje i zwierzęta (najstarsze 

rysunki naskalne z Gobustanu datuje się na XII w. p.n.e.). Czy 

uwierzymy w wyryte w skałach opowieści o tym, że nocą słońce 

płynie łodzią, by kolejnego ranka pojawić się na wschodzie? 

Przekonamy się, jak bujną wyobraźnię mieli przodkowie 

człowieka i jak wiele potrafili przekazać, posługując się 

zagadkowymi symbolami. 

 

 
 

Szemacha. Dwumetrowy teleskop w obserwatorium 

astrofizycznym to zaledwie przedsmak niezwykłości Szemachy. 

Miasto pamiętające 11 trzęsień ziemi zaprowadzi nas wprost do 

meczetu Juma (piątkowego) z 743 r., który za sprawą 

wyjątkowej konstrukcji przetrwał aż 8 z nich. Potęgę dawnej 

stolicy Szyrwanu poczujemy nie tylko w drugiej najstarszej 

świątyni muzułmańskiej na Kaukazie i Bliskim Wschodzie, lecz 

także w pałacu szacha i twierdzy Gulistan, u której podnóży leży 

mauzoleum Yeddi Gumbaz z pięknie rzeźbionymi stelami. Na 

gwarnym bazarze i w XVII-wiecznych karawanserajach 

odkryjemy, dlaczego Szemacha była też jednym z ważniejszych 

ośrodków handlowych Jedwabnego Szlaku. Niczym dawni 

kupcy zajrzymy tu po znane już w IV w. lokalne skarby: wyborne 

wino, ręcznie tkane dywany Soumak, ceramikę, rzeźby, wyroby 

kowalskie i artystyczną biżuterię. Perły miejscowej architektury i 

tradycyjnych rzemiosł pozwolą nam pojąć ogrom bogactwa 

Szemachy – leżącej na wschodzie Azerbejdżanu mieściny, która 

w średniowieczu była tętniącym życiem centrum kultury i nauki, 

a w XIX w. zyskała niemal światową sławę dzięki tancerzom 

Şamaxı. 



 
 

 

 
 

Lachicz. Czy jako starożytni kupcy zapuścilibyśmy się w trudno 

dostępne góry Wielkiego Kaukazu, by sprawić sobie… nowe 

strzemiona do jazdy wielbłądem? Tak, jeśli celem wyprawy 

byłoby leżące na Jedwabnym Szlaku azerbejdżańskie 

miasteczko Lachicz! Najsłynniejsze niegdyś kaukaskie centrum 

handlu rzemiosłem artystycznym to dziś żywy skansen pod 

patronatem UNESCO. Poznamy tutaj tajniki średniowiecznych 

metod produkcji naczyń miedzianych oraz dywanów i wyrobów 

ze skóry. Zajrzymy do muzeum kowalstwa w starej kuźni i w 

jednym z pięciu meczetów, a także do licznych sklepów z 

pamiątkami, kuszących dziełami lokalnych mistrzów 

rękodzielnictwa, ceramiki miedzianej, kowalstwa, kaletnictwa i 

tkactwa. W tym historyczno-kulturowym rezerwacie odkryjemy 

również talent miejscowych budowniczych i inżynierów: 

kamienne domy wzmacniane drewnianymi belami dla ochrony 

przed wstrząsami sejsmicznymi. Brukowane uliczki tego zabytku 

średniowiecznej urbanistyki zaprowadzą nas także do starego 

systemu kanalizacyjnego, który liczy sobie aż 1500 lat! Tu, w 

malowniczym wąwozie nad rzeką Girdian, pozostając w XXI 

stuleciu, cofniemy się w przeszłość i wszystkimi zmysłami 

zanurzymy w magicznym klimacie XV-wiecznej osady 

handlowej. 

 

 
 

Gabala. Wyruszymy w podróż przez malowniczy Wielki Kaukaz, 

by odszukać siedem piękności – bo tak z azerskiego tłumaczy 

się nazwę najsłynniejszej atrakcji w Gabali: Yeddi Gozel. Do 

spływającego kaskadami wodospadu dotrzemy po kamiennych 

schodach, tajemniczo niknących w zieleni i mgle. Pierwotną siłę 

tego miejsca poczujemy też nad krystalicznymi potokami i 

jeziorem Nohur oraz w lasach, gdzie można spotkać 

kasztanowce, orzechy laskowe, jelenie, dziki, zające, 

niedźwiedzie, bażanty, pardwy oraz inne gatunki flory i fauny. 

Pośród pięknej przyrody zrozumiemy, dlaczego starożytni 

Albanowie założyli tu osadę, późniejszą stolicę historycznego 

królestwa Albanii Kaukaskiej. Chlubną przeszłość tego ważnego 

punktu na Jedwabnym Szlaku, o którym pisali Pliniusz Młodszy 

i Ptolemeusz, odnajdziemy w ruinach starożytnej, otoczonej 

murem warownym wsi Czukhur Gabala z IV w. p.n.e. i w 

lokalnym muzeum etnograficznym. Kamienne mury odkryją 

przed nami zabytkowe artefakty i fascynujące opowieści o 

żyjącej w Gabali grupie etnicznej, której udało się do dziś 

zachować tradycje, język oraz kulturę materialną i duchową 

przodków. 

 

 
 

Szeki. Zajrzymy do orientalnego miasta chanów, uznawanego 

za najpiękniejsze w Azerbejdżanie. Przemierzymy szlaki 

zabytkowego zespołu architektonicznego, pięknych ogrodów 

oraz lokalnego rzemiosła i specjałów kulinarnych. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczy nam Pałac Chanów 

Szekijskich z 1762 r. – jeden z najwspanialszych chańskich 

pałaców i najcenniejszych zabytków w tej części świata, 

oszałamiający bizantyjskimi zdobieniami, barwnymi freskami i 

witrażami. Fascynującą historię miasta odkryjemy także w 

tutejszych muzeach, hamamach, karawanserajach, meczetach i 

bogato zdobionych domach możnych. W poszukiwaniu 

lokalnego kolorytu przejdziemy się z kolei na słynny bazar z 

jedwabiem. Poznamy również miejscowych, słynących z 

poczucia humoru i zamiłowania do sztuki kabaretowej. Być 

może są to potomkowie ludu Saków, zwanych też Scytami 

ałtajskimi – koczowniczego plemienia przybyłego na urokliwe 

tereny rejonu Şəki ok. VII w. p.n.e. Czy pośród gór gęsto 

porośniętych dębowym lasem odnajdziemy pamiątki po tych 

starożytnych nomadach, od których pochodzi nazwa miasta? 

 

 
 

Kościół św. Elizeusza. W zacisznej azerbejdżańskiej wiosce 

Kiş nieopodal Szeki spotkamy „matkę wszystkich kościołów 

albańskich” – najstarszy kościół chrześcijański na południowym 

Kaukazie, założony przez św. Elizeusza przypuszczalnie już w I 

w n.e. Tu, gdzie stoi dziś skromna romańska świątynia z 

przełomu XII i XIII w., poznamy zagadkowe początki 



 
 

 

europejskiego chrystianizmu. Natkniemy się na wspomnienie 

greckich bogów: Zeusa, Heliosa i Artemidy (Seleny), którzy w 

czasach Słońca Sprawiedliwości ustąpili miejsca Jezusowi. 

Wokół kościoła poszukamy grobów mieszkańców starożytnej 

Albanii Kaukaskiej i ludzi z Kura-Araz, wczesnej kultury epoki 

brązu, pochowanych z intrygującą ceramiką, rytualnymi rogami 

i innymi artefaktami. Pod kamieniem przy wejściu znajdziemy 

mogiły świętych Kościoła albańskiego, a w centrum ołtarza – 

grób kozła górskiego, świętego totemu Albanów. Sprawdzimy 

też prawdziwość legendy mówiącej o tym, że jeśli człowiek o 

czystym i szlachetnym sercu przyłoży monetę do muru 

ołtarzowego, przylgnie ona niczym magnes. 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Azerbejdżan Szlaki Historii, 8 dni, wycieczka objazdowa.  

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

W cenie: 

− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus), 

− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje), 

− degustacja lokalnych trunków i wyrobów, 

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych muzeów i atrakcji, 

− wieczór folklorystyczny z tańcami i muzyką na żywo, 

− wizyty na lokalnych bazarach, 

− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe, 

− ciekawostki etnograficzne, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour,  

− opieka anglojęzycznego przewodnika, 

− kameralna grupa,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje:  

− kosztów przelotu Warszawa – Baku – Warszawa (liniami Ukraine 

Airlines, cena od 1050 PLN/os., zakup po stronie Tamada Tour),  

− wizy do Azerbejdżanu (wizy elektroniczne wydaje państwowa agencja 

ASAN za pośrednictwem portalu www.evisa.gov.az – należy tu 

wypełnić wniosek, dołączyć kopię zeskanowanego paszportu i wnieść 

opłatę w wysokości 23 USD; system przyjmuje karty kredytowe lub 

debetowe np. MasterCard, Visa; decyzja wizowa jest podejmowana w 

ciągu 3 dni roboczych), 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− posiłków oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych nieujętych w 

programie wycieczki, 

− ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych 

obiektach, 

− zwyczajowych napiwków, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług niewymienionych w programie wycieczki. 

 
© 2020 TAMADA TOUR. 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. 
www.tamadatour.pl 

http://www.evisa.gov.az/

