KAZACHSTAN – wyprawa do kraju wolnych ludzi
Trasa: Ałmaty – Bajkonur – Aralsk – Szalanasz – Turkiestan – Farab
– Sajram – Szymkent – Taraz – Daulet Beket – Tamgały – Nura –
Jeziora Kolsay – Jezioro Kaindy – Kanion Szaryński – Park
Narodowy Ałtynemel – Astana

Kazachstan – to niezwykle ciekawy kraj, który odwiedzającym ma
bardzo dużo do zaproponowania, to kraj Kazachów, którzy nazywają siebie „wolnymi ludźmi”. Jest
dziewiątym pod względem wielkości państwem na świecie, które zaistniało po upadku Związku
Radzieckiego. Jednak historia tego rejonu, znajdujących się tutaj niegdyś państw sięga I tysiąclecia p.n.e.
Kraj ten, często kojarzony z przymusowymi przesiedleniami Polaków, warto zobaczyć, tak ze względu na
zachwycającą, niezniszczoną jeszcze przyrodę, jak i wspaniałe zabytki różnych kultur.
Największe atrakcje:
 Katedra Zenkova – druga najwyższa w Azji drewniana budowla, wzniesiona bez użycia gwoździ
 Bajkonur – najstarszy i największy na świecie kosmodrom – Jurij Gagarin i rakieta Sojuz
 Jezioro Aralskie – miejsce bodaj największej katastrofy ekologicznej w dziejach ludzkości
 Przejażdżka na wielbłądach i degustacja szubatu
 Przejazdy nocnym pociągiem z wagonami sypialnymi
 Tradycyjna kolacja w domu kazachskiej rodziny
 Turkiestan – jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych dla muzułmanów w Środkowej Azji
 Nursa – stary kazachski zwyczaj polowania z wykorzystaniem tresowanych orłów
 Malownicze, górskie Jeziora Kolsay i podwodny las w jeziorze Kaindy
 Zachwycające krajobrazy Kanionu Szaryńskiego
 Urozmaicone krajobrazy: „śpiewające” wydmy i formacje skalne z zastygłej lawy -P.N. Ałtynemel
Termin:
25.05 – 10.06.2018r.
10.08 – 26.08.2018r.
07.09 – 23.09.2018r.

Cena:
3795 zł + 2552 USD
3795 zł + 2552 USD
3795 zł + 2552 USD

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Ałmaty (-/-/-)
Zbiórka w Warszawie, przelot do Kazachstanu.
Dzień 2 Ałmaty (S/L/K)
Przylot do Ałmaty, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po śniadaniu zwiedzanie miasta: Park Panfiłowa,
sobór Wniebowstąpienia z początku XX w. - druga najwyższa w Azji konstrukcja drewniana zbudowana
bez użycia gwoździ, meczet główny, Plac Republiki, Muzeum Państwowe prezentujące historię i
najciekawsze wykopaliska archeologiczne kraju, Lodowisko Medeo - najwyżej położone lodowisko na
świecie. Wjazd na punkt widokowy na górze Kok-Tobe. Nocleg w Ałmaty.
Dzień 3 Bajkonur (S/L/K)
Wcześnie rano przejazd na lotnisko w Ałmaty, przelot do Kyzyłord. Po przylocie, przejazd do Bajkonuru –
założony w 1955r. kosmodrom jest miejscem startu statków kosmicznych i najstarszym i największym
tego typu obiektem na świecie. Zwiedzanie tego niesamowitego miejsca: Muzeum Historyczne, modele
rakiet, przedmioty osobiste należące do Jurija Gagarina, produkty spożywcze, które spożywali astronauci,
sprzęt z lat 50-tych, rakieta Sojuz. Nocleg w Bajkonur.
Dzień 4 Bajkonur – Aralsk (S/L/K)
Zwiedzanie Bajkonuru: kompleks Zenit, statek kosmiczny Buran, punkt obserwacyjny, centrum
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monitorowania rakiety Sojuz, platformy 254, 1, 2, dom, w którym spał Jurij Gagarin przed startem w
kosmos. Po kolacji transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociągiem do Aralska (wagon 2. klasy,
przedziały 4-osobowe).
Dzień 5 Aralsk – Szalanasz (S/L/K)
W nocy przyjazd pociągu do Aralska, przejazd do pensjonatu (guesthouse), nocleg. Po śniadaniu przejazd
do Szalanasz, gdzie zobaczymy wraki statków pozostawione po wyschnięciu Jeziora Aralskiego. Podczas
przejazdu do lokalnej wioski będziemy podziwiać kaniony i pozostałą po dnie jeziora słoną pustynię.
Podczas pobytu w lokalnej wiosce przejażdżka na wielbłądach oraz degustacja tradycyjnego napoju z
fermentowanego wielbłądziego mleka – szubat. Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w Aralsku.
Dzień 6 Aralsk – Turkiestan (S/L/K)
Zwiedzanie Aralska, byłego miasta portowego, położonego nad dawnym brzegiem Morza Aralskiego,
pełnego małych domków z niebieskimi okiennicami. W programie: zakład produkcji soli, małe muzeum,
fabryka przetwórstwa ryb. Czas wolny. Po kolacji przejazd na dworzec kolejowy, przejazd nocnym
pociągiem do Turkiestanu (wagon 2. klasy, przedziały 4-osobowe).
Dzień 7 Turkiestan (S/L/K)
Śniadanie w pociągu (paczka). Po przyjeździe pociągu do Turkiestanu przejazd do hotelu. Krótki
odpoczynek. Następnie zwiedzanie Turkiestanu leżącego w południowym Kazachstanie, którego nazwa w
języku perskim znaczy dosłownie "Błogosławiony z Turkiestanu" i odnosi się do grobowca sufickiego
świętego Chodży Ahmada Jasawiego. Zobaczymy grobowiec świętego (UNESCO), wzniesiony za
panowania Timura w XIV wieku. Dzisiaj jest to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych
muzułmanów w środkowej Azji. W programie również cmentarz, orientalne łaźnie, podziemny meczet,
nocny bazar. Nocleg w Turkiestanie.
Dzień 8 Farab – Sajram - Szymkent (S/L/K)
Wczesny wyjazd w góry Kirgiskie (pasmo górskie w Tienszanie) w kierunku Aksu. Po drodze postój przy
ruinach Otrar, w dawnym mieście leżącym na Jedwabnym Szlaku i miejscu w którym zmarł Tamerlan w
1405r. Zwiedzanie mauzoleum Arystana Baby (XII w.), będące jednym z ważniejszych miejsc
pielgrzymkowych w Azji Środkowej. Postój w Sajram, jednym z najstarszych miast Kazachstanu leżącym
na Jedwabnego Szlaku, w którym urodził się Ahmed Chadża Jasewi, mistyk suficki i poeta. Zobaczymy
grobowce jego rodziców - Ibragima Chodży i Karashash-Any. Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w
rejonie Szymkent.
Dzień 9 Taraz – Ałmaty (S/-/-)
Wczesny wyjazd w kierunku Taraz. W czasie przejazdu postój przy grobowcach Aiszy-Bibi i Bibi-Hatum
(X–XII w.). Po przyjeździe do Taraz, jednego z najstarszych miast Kazachstanu, dawnej stolicy państwa
Karachanidów, zwiedzanie: mauzoleum Karakhana (XII w.), mauzoleum Dauibeka (XIII w.), grobowiec
Shamsura, katakumby Tukturmas, muzeum, Akyrtas - ruiny kamiennej osady. Po kolacji przejazd na
dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociągiem do Ałmaty (wagon 2. klasy, przedziały 4-osobowe).
Dzień 10 Ałmaty – Daulet-Beket – Tamgały (S/L/K)
Po wczesnym przyjeździe pociągu do Ałmaty, transfer do hotelu, gdzie grupa otrzyma pokoje do
odświeżenia. Po śniadaniu wyjazd (122 km) na farmę wielbłądów Daulet-Beket, największą w
Kazachstanie. Na farmie spróbujemy napju z fermentowanego wielbłądziego mleka – shubat. Powrót do
Ałmaty i przejazd do Tamgały (UNESCO), gdzie zachowało się ponad 5000 rysunków naskalnych,
głównie z epoki brązu. Wracając do Ałmaty zjemy kolacje u kazachskiej rodziny. Nocleg w Ałmaty.
Dzień 11 Nursa – Jeziora Kolsay (S/L/K)
Wyjazd w kierunku Jezior Kolsay (ok. 280 km). Postój w wiosce Nursa słynącej z polowań z orłami, co jest
starym kazachskim zwyczajem. Zapoznamy się, jak orły oraz specjalne psy są wykorzystywane podczas
polowań. Przejazd w rejon Jezior Kolsay, które uważa się za jedne z najpiękniejszych w Kazachstanie.
Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w rejonie Kolsay.
Dzień 12 Jeziora Kolsay (S/L/K)
Wycieczka do malowniczych jezior, będących jedną z największych atrakcji południowego Kazachstanu.
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Trzy głębokie jeziora położone są w górach, tuż przy granicy z Kirgistanem na wysokości 1800 – 2850 m
n.p.m. Piesza wycieczka do pierwszego z jezior, które często nazywane jest perłą północnej części gór
Tien-Szan. Następnie przejażdżka na koniach do drugiego jeziora. Kolacja przygotowana przez
kazachską rodzinę. Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w rejonie Kolsay.
Dzień 13 Jezioro Kaindy - Kanion Szaryński – P.N. Ałtynemel (S/L/K)
Przed południem wycieczka nad Jezioro Kaindy w górach Kungej Ałatau (jedno z pasm Tien-Szan)
słynącego z podwodnego lasu - nad taflę jeziora wyłaniają się czubki świerków, leżącego na wysokości
2000 m n.p.m. Po lunchu wyjazd (ok. 220 km) do Parku Narodowego Szaryńskiego. Długość kanionu
wynosi ok. 150 km, wysokość ścian dochodzi do 200 m. Ostańce piaskowcowe i zlepieńcowe
przypominają Wielki Kanion Kolorado. Podziwianie zachwycających widoków. Przejazd do Parku
Narodowego Ałtynemel (UNESCO). Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w rejonie Ałtynemel.
Dzień 14 Park Narodowy Ałtynemel (S/L/K)
Wycieczka do Parku Narodowego leżącego na wysokości 1000–1200 m n.p.m. niemal ze wszystkich
stron otoczonego górami, na którego obszarze występują pustynie, półpustynne, kamieniste i gliniaste
równiny, step i zarośla. Podziwianie zachwycających krajobrazów i formacji skalnych powstałych w wyniku
zastygającej lawy. Przy dobrej widoczności możliwość zobaczenia gór Aktau, mieniących się kolorami.
Jedną z atrakcji parku jest „śpiewająca wydma” (2–3 km. długości 120 m. wysokości). Przy suchej
pogodzie wydaje melodyjne dźwięki słyszalne z kilku kilometrów. Przy lekkim podmuchu jest to
skrzypienie lub pisk, przy mocniejszym – mocniejsze dźwięki, podobne do tych wydawanych przez
organy. Nocleg w pensjonacie (guesthouse) w rejonie Ałtynemel.
Dzień 15 Ałmaty – Astana (S/-/-)
Przed południem dalsza eksploracja Parku Narodowego Ałtynemel i podziwianie słynnych kamiennych
kurhanów Besszatyr. Powrót do Ałmaty. Przejazd na dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociągiem do
Astany (wagon 2. klasy, przedziały 4-osobowe).
Dzień 16 Astana (S/-/-)
Po przyjeździe pociągu do Astany - śniadanie. Przejazd do Alzhir, gdzie zobaczymy miejsce pamięci ofiar
represji sowieckich. Następnie zwiedzanie Astany, dokąd w 1997r. prezydent Nursułtan Nazarbajew
przeniósł stolicę z Ałmaty. Na pustynnym azjatyckim stepie, po 19 latach, znajdziemy super nowoczesne,
tętniące życiem miasto. W programie: meczet Nur-Astana, synagoga Bejt Rahel-Habad Ljubavich,
Piramida Pokoju i Pojednania, park etniczny, Muzeum Pierwszego Prezydenta, centrum kultury, pomnik
Astana-Baiterek, kompleks rozrywkowy Duman. Nocleg w Astana.
Dzień 17 Astana – Warszawa (S/-/-)
Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy.

Cena obejmuje:
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przelot na trasie Warszawa/Ałmaty, Astana/Warszawa,
wizę wjazdową,
01 przelot na trasie Ałmaty/Kyzyłord,
noclegi w hotelach 3* wg lokalnej kategorii (pokoje z łazienkami), pensjonatach (guesthouse – bez
łazienki), dopłata do pokoju 1-os. 425 USD,
wczesne zakwaterowanie w hotelu w Ałmaty w dniu przylotu,
wczesne zakwaterowanie w hotelu w Aralsku po przyjeździe pociągu w 5. dniu,
pokoje do odświeżenia w hotelu w Ałmaty po przyjeździe pociągu w 10. dniu,
04 noclegi w pociągach (wagony 2. klasy, przedziały 4-osobowe),
wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),
transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,
pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,
opłaty wjazdowe do Kazachstanu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.

Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych,
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i
wizy wjazdowej.
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