
 

 

 

 

 

Uzbekistan – Kazachstan - 

Kirgistan - 13 dni 
 

Organizator 

 

Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

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

 

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 – 13 dni 
 
TASZKENT – CHIWA – BUCHARA – SAMARKANDA – TASZKENT – 
AŁMATY – CHON KEMIN – ISSYK- KUL – KARAKOŁ - BISZKEK 

 
1. dzień – zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, 

spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali odlotów. 

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Uzbekistanu przez 

jeden z europejskich portów lotniczych. 

 

2. dzień - przylot do Taszkentu. Spotkanie z przewodnikiem i 

kierowcą. Zakwaterowanie w hotelu. Czas na odpoczynek. 

Następnie odkrywanie Taszkentu, od Kompleksu Khast-Imam 

do Chorsu Bazaar. Po lunchu zwiedzanie nowej części miasta 

od Placu Niepodległości, przez Muzeum Emira Timura do Opery 

i Teatru Baletowego im. Aliszer Nawoi. Wizyta w Soborze 

Zaśnięcia Matki Bożej. Wieczorna kolacja powitalna. Noc w 

Taszkencie. 

 

 
 

3. dzień - Śniadanie w hotelu. Poranny lot krajowy do Urgencz. 

Przylot do Urgencz i przejazd do Chiwy (30 km / 0.5 h). 

Zwiedzanie Chiwy. Wizyta w Muzeum - skansenie Ichan-Kala 

(muzeum na otwartym powietrzu) - pomnik dziedzictwa 

kulturowego UNESCO od 1990 roku. Zwiedzanie Kounya Arc, 

rezydencji chanów Chiwy od XVIII do początku XX wieku. 

Rezydencja składa się z letniego i zimowego meczetu, holu i 

wież obserwacyjnych. Zwiedzanie meczetu Djuma (XVIII wiek) 

z 213 rzeźbionymi kolumnami, a także minaretu Kalta Minor, 

jednego z głównych symboli Chiwy. Kolacja w lokalnej 

restauracji. Noc w Chiwie. 

 

 
 

4. dzień - Śniadanie w hotelu. Długi przejazd z Chiwy do 

Buchary (450 km / 6.5 h) Lunch w lokalnej kawiarni znajdującej 

się na trasie przejazdu. Po drodze postój. Podziwianie 

panoramy rzeki Amu-daria. Przyjazd do Buchary, 

zakwaterowanie w hotelu. Noc w Bucharze. 

 

 
 

5. dzień - Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie 

starożytnej Buchary. Piesze zwiedzanie starej dzielnicy miasta, 

tętniących życiem domów handlowych i na nowo otwartych 

meczetów, w tym Kalyan Minaret - "wieży śmierci" - najwyższej 

wieży w Azji Środkowej. Po lunchu spacer wzdłuż starego 

centrum miasta, gdzie ciekawym kulturowo obrazem są grupy 

sędziwych mężczyzn, z długimi, białymi brodami, którzy 

spędzają czas na rozmowach i popijaniu herbaty w otoczeniu 

naturalnych źródeł. Buchara jak i Samarkanda są na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. Rezultatem renowacji 

niektórych meczetów - oryginalnie pochodzących z czasów od 

XI do XV wieku- jest ich wygląd sprawiający wrażenie, jakby 

zostały wybudowane wczoraj. Zakończenie wieczoru to pokaz 

regionalnych i narodowych strojów w Medresie Nodir Devon 

Begi. Kolacja w lokalnej restauracji. Noc w Bucharze. 

 

http://www.tamadatour.pl/


 

 

 

 

 
 

6. dzień - Śniadanie w hotelu. Kontynuacja zwiedzania miasta, 

w tym, ogromnej fortecy Ark, z salą tronową Emirów znajdującą 

się na otwartym powietrzu, a także mauzoleum Ismaila 

Samaniego zbudowanego między 892 a 943 rokiem, doskonale 

zachowanego do dziś. Przejazd na dworzec kolejowy i transport 

szybkim pociągiem do Samarkandy o godzinie 15:21. 

Planowany przyjazd do Samarkandy o 16:55. Zakwaterowanie 

w hotelu. Kolacja w lokalnej restauracji. Noc w Samarkandzie. 

 

 
 

7. dzień - Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Placu Registan - 

jednego z najpiękniejszych w Azji Centralnej, jak również 

mieszczących się w obrębie kompleksu zabudowań trzech 

medres: Ulugbek (XV wiek), Sherdor (XVII wiek) i Tillyakori 

(XVII wiek). Wizyta w Mauzoleum Guri Emir (XIV-XV wiek), 

grobowcu rodzinny Emira Tumura i jego potomków, 

wybudowanego w 1404 roku w południowozachodniej części 

miasta. Następnie zwiedzanie nekropoli Shahi-Zinda (XIV-XV 

wiek) i obserwatorium astronomicznego księcia Uług Bega - 

wnuka Tamerlana (XV wiek). Wizyta w lokalnej wytwórni 

papieru, gdzie rzemieślnicy wykorzystują dawne, tradycyjne 

metody wytwórcze. Przejazd z Samarkandy do Taszkentu 

szybkim pociągiem (290 km / 2 h). Kolacja w lokalnej restauracji. 

Noc w Taszkencie. 

 

8. dzień - Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Muzeum Sztuki 

Stosowanej. Przerwa na lunch. Przejazd na dworzec kolejowy, 

następnie podróż szybkim pociągiem na trasie Taszkent – 

Ałmaty. Wyjazd o 15:10. Noc w pociągu. 

 

9. dzień - spotkanie z przewodnikiem o 09:29 na dworcu 

kolejowym w Ałmaty. Zwiedzanie miasta zaczynając od Placu 

Republiki, Muzeum Historycznego – pamiątkowych surowych, 

betonowych budynków z czasów komunizmu, następnie 

Zielony Bazar oraz jeden z najstarszych parków Ałmaty – park 

Panfiłowa, noszący imię bohatera II wojny światowej, w którym 

znajduje się jeden z najpiękniejszych budynków drewnianych na 

świecie - katedra z 1904 r. zaprojektowana przez rosyjskiego 

architekta Zenkova. Kontynuujemy wyprawę niezwykle 

malowniczą, krętą, górską drogą na wzgórze Kok-Tobe, gdzie 

znajduje się najwyższa wieża telewizyjna na świecie (przyjmując 

pomiar od poziomu morza). Spacerowanie po Parku Kok-Tobe, 

podziwianie wspaniałej panoramy miasta ze specjalnego tarasu 

widokowego. Na koniec przejażdżka słynną kolejką linową 

Almaty ze szczytu wzgórza do centrum miasta. Kolacja w 

lokalnej restauracji. Noc w Ałmaty. 

 

 
 

10. dzień - Śniadanie w hotelu. O 8:30 w hotelu spotkanie z 

przewodnikiem, transfer do granicy kazachsko-kirgiskiej. 

Formalności graniczne. Przejazd do Parku Narodowego Chon 

Kemin. W drodze zwiedzanie pochodzącego z XI wieku 

minaretu Burana Tower. Minaret służył podróżnym, jako znak 

wskazujący miasto i miejsce odpoczynku na Jedwabnym 

Szlaku. W pobliżu okazja zobaczenia skansenu Balbals 

(kamiennych wojowników), grobów przypominających 

wyglądem żołnierzy, którzy zginęli w walce za ojczyznę. 

Kontynuacja przejazdu do malowniczego wąwozu Chon Kemin. 

Zakwaterowanie w pensjonacie, następnie trekking i 

podziwianie panoramy parku narodowego. Opcjonalnie 

przejażdżka konno za dodatkową opłatą. Kolacja i noc w 

pensjonacie. 

 

 
 

11. dzień - Śniadanie w pensjonacie. Przejazd do niebiańskiego 

jeziora Issyk-Kul, drugiego co do wielkości jeziora alpejskiego 

na świecie (1608 m n.p.m.). Jezioro jest nazywane "perłą Azji 

Środkowej", a także „gorącym jeziorem” (issyk-gorący), 

ponieważ nie zamarza zimą. Przez ponad 1500 lat miejscowa 

ludność uważała je za święte. Przejazd wzdłuż całego 

północnego brzegu jeziora i dotarcie do miasta Karakoł. 



 

 

 

 

Zwiedzanie meczetu Dungan, który został wybudowany w stylu 

chińskim, bez użycia gwoździ, starej drewnianej cerkwi 

prawosławnej oraz Muzeum Mikołaja Przewalskiego, 

rosyjskiego podróżnika. Kolacja w lokalnej restauracji. Noc w 

pensjonacie. 

 

 
 

12. dzień - Śniadanie w pensjonacie. Przejazd do Biszkeku 

wzdłuż południowego brzegu Jeziora Issyk-Kul. Po drodze 

zobaczenie malowniczego wąwozu Jeti Oguz, słynącego z 

czerwonych skał, o nazwie Siedem byków. Widok na Górę 

Złamanego Serca. Przejazd do wioski Bokonbaevo. Spotkanie z 

lokalnym myśliwym, który poluje na zające i lisy za pomocą 

orłów. Jest to bardzo stary sposób polowań przekazywany z 

pokolenia na pokolenie. Udział w pokazie. Następnie 

kontynuacja drogi do Biszkeku. Wizyta u rodziny w wiosce 

Kyzyl-Tuu, produkującej drewniane części jurt, domów 

nomadów. Po przyjeździe krótka wycieczka po mieście – 

centralny plac Ala-Too, Park Dębowy i budynek Parlamentu. 

Kolacja w lokalnej restauracji z pokazem folklorystycznym. Noc 

w hotelu.  

 

13. dzień – Wczesny przejazd na lotnisko i wylot do Polski. 
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