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UZBEKISTAN – wyprawa na Czerwoną pustynią 
 
Trasa: Taszkent – Urgench – Chiwa – Toprak Kala – Ayaz Kala – 
Buchara – Nurata – Dungalak – Jezioro Aydarkul – Samarkanda – 
Shakhrisabz 
 
Uzbekistan – nazwa kraju pochodzi od chana Uzbeka (1312-1342), 
jednego z przywódców Złotej Ordy, mongolskiej armii, która 
przemierzywszy w XIII w. środkową Azję i wschodnią Europę, założyła 
tu swoje państwo. W I tysiącleciu p.n.e. terytorium dzisiejszego 

Uzbekistanu znajdowało się w obrębie starożytnych królestw Baktirii i Sogdiany (znajdujące się w 
Uzbekistanie miasto Samarkanda) było niegdyś centrum tego ostatniego). Od VI w.p.n.e. rządzili tutaj 
przedstawiciele perskiej dynastii Achemenidów. Obszar ten został następnie podbity przez Aleksandra 
Macedońskiego a po jego śmierci rządzili tu Seleukidzi. Uzbekistan, to „Mezopotamia Azji Środkowej”, 
położony między dwoma wielkimi rzekami, Syr-darią na północy i Amu-darią na południu. Obie wypływają 
z wysokich gór na granicy Chin, płyną przez Nizinę Turańską, zasilając swymi wodami niezliczone oazy i 
wpadają do Jeziora Aralskiego, jednego z największych słonych jezior świata, należącego mniej więcej w 
połowie do Uzbekistanu. 
 
Największe atrakcje:  

 Taszkent – stolica Uzbekistanu, miasto 17-u medres 

 Chiwa – pałac Tash Hauli, dawna siedziba Chana 

 Imponujące twierdze – pozostałość po dawnej świetności starożytnego Chorezmu 

 Malownicze jezioro Ajdarkul, powstałe w zapadlisku po katastroficznej powodzi rzeki Syr-darii 

 Wyprawa przez pustynię Kyzył-kum (Czerwona Pustynia) 

 Buchara - „Miasto-Muzeum” 

 Shakhrisabz – miasto narodzin Tamerlana 

 Samarkanda – najstarsze miasto świata i Registan – najszlachetniejszy plac 
 

 Termin:     Cena:     
 25.04 – 06.05.2018r.   3705 zł + 1323 USD 
 23.05 – 03.06.2018r.   3705 zł + 1323 USD     
 05.09 – 16.09.2018r.   3705 zł + 1323 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Taszkent (-/-/)       
Zbiórka w Warszawie, przelot do Taszkentu. 
 
Dzień 2 Taszkent (S/-/K) 
Przylot do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, w większości zniszczonej podczas trzęsienia ziemi w 1966 r. i 
odbudowanej jako nowoczesny model miasta z przestronnymi ulicami. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Zwiedzanie miasta: znajdujący się w najstarszej dzielnicy 
Taszkentu kompleks Khazrat-Immam, ze szkołą koraniczną - medresą Barak Khan, meczetem Tillia Cheik 
z imponującą biblioteką oraz mauzoleum Abu Kaffal Chachi z XVI wieku. Dalej zobaczymy medresę 
Kukeldash, największą z 17 medres stolicy. Czas wolny na bazarze Chorsu. Przejazd przez place: 
Niepodległości, Teatru i Emira Timura. Wizyta w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych, znajdującym się w byłej 
rezydencji carskiego dyplomaty. Nocleg w Taszkencie. 
 
Dzień 3 Taszkent – Urgench – Chiwa (S/-/K) 
Przejazd na lotnisko, przelot do Urgench. Następnie krótki przejazd do Chiwy. Legenda glosi że oaza 
Chiwa  na strożytnym Jedwabnym Szlaku powstała w miejscu gdzie Sem, syn Noego,  odkrył wodę na 
pustyni, a miasto wzięło swoja nazwę od okrzyku Sema “Hey va” Zwiedzanie miasta: pałac Tash Hauli, 
niegdyś siedziba Chana i jego czterech legalnych żon, Meczet Dzhuma z IX wieku z niezwykłym 
drewnianym sklepieniem oraz ze 115 rzeźbionymi drewnianymi kolumnami, stwarzającymi wrażenie  
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lasu. Chan miał kilka rezydencji, ale Kunya Ark (Stara Forteca) sięga V wieku naszej ery. Widok z wieży 
strażniczej zapiera dech w piersi – na cały mistrzowski zespół architektoniczny. Nocleg w Chiwa.    
 
Dzień 4 Toprak Kala – Ayaz Kala - Chiwa (S/L/K) 
Zwiedzanie okolic Chiwy – rejonu Chorezmu na Jedwabnym Szlaku wiodącym z Chin do Europy. 
Zobaczymy twierdze będące pozostałością po czasach dawnej świetności starożytnego Chorezmu. 
Twierdze zostały wzniesione ok. 2000 lat temu, a ich zadaniem była obrona żyznych ziem doliny Amu-
Darii (której koryto kilkaset lat temu znajdowało się w tych właśnie okolicach). Część budowli pełniła rolę 
warownych twierdz, inne stanowiły rodzaj ufortyfikowanych miast, w jeszcze innych sprawowano kult 
religijny. Zobaczymy ruiny twierdzy  Toprak Kala, a następnie leżącą w górach twierdze Ayaz Kala, która 
składa się z trzech mniejszych otoczonych murem. Uwagę przykuwa zamek leżący na stromym, 
wzniesieniu. Ze szczytu rozpościera się zachwycający widok na słone jezioro Ajazkul. Nocleg w Chiwa. 
 
Dzień 5 Chiwa – Buchara (S/-/K) 
Długa jazda (450 km) przez pustynie Kyzył Kum (Czerwoną Pustynię) do magicznego miasta Buchara. 
Jest to ta sama trasa którą przemierzały obładowane karawany wielbłądów, narażone na plądrowanie 
przez bandytów. Oczom ukazywać się będą piaszczyste wydmy, kolczaste zarośla i odległe pasma 
gorskie. Przystanek w drodze, gdzie będzie można przyjrzeć się rzece Amu Daria, która stanowi naturalną 
granicę Uzbekistanu i Turkmenistanu. Przyjazd do Buchary, zakwaterowanie. Buchara, dawna stolica 
potężnego niegdyś Emiratu Buchary, z ponad 140 zabytkami architektury jest "miastem-muzeum", ktorego 
historia sięga  2300.lat. Miasto było niegdyś wielkim centrum handlowym na Wielkim Jedwabnym Szlaku. 
Wieczór spędzimy na centralnego placu Lyabi Hauz, idealnym miejscu na odpoczynek, siadając przy 
filiżance  herbaty i obserwowując otaczających nas ludzi i zabytki. Nocleg w Bucharze.  
 
Dzień 6 Buchara (S/-/K) 
Zwiedzanie najbardziej starożytnego miasta Azji Środkowej. Buchara jest miastem jak z opowieści 
Szecherezady. W przeszłości była największym i najważniejszym miastem na Wielkim Jedwabnym 
Szlaku. Miastem świętym – "Buchoro-ij-szarif”, do którego, tak jak do Mekki, wstęp dla "niewiernych” był 
zabroniony i karany śmiercią. Wizyta w pobliskiej Kukeldash Madrassah - największej szkole koranicznej 
w Azji Środkowej. Spacer przez bazary przypraw, wąskie uliczki do zespołu Kalon z XII w., w skład 
którego wchodzą meczet Kalon i minaret oraz Mir-i-Arab Madrassah. Położona w pobliżu Meczetu Kalon 
Cytadela Ark, to oryginalna twierdza Buchary, której powstanie  prawdopodobnie sięga dwóch tysiący lat 
wstecz. Obecny jej kształt został odbudowany w tym samym miejscu i zachował w sobie formę, cel i 
funkcję pierwszej Cytadeli Ark. Wizyta w Ismael Samani Mauzoleum, z  X wieku – miejscu spoczynku 
Ismael Samani, założyciela perskiej dynastii Samanidów. Mauzoleum zbudowne jest z cegły w  szesnastu  
różnych stylach. Buchara, to także fantastyczne miejsce na zakupy pamiątek rzemiosła, tkaczy, 
rzeźbiarzy, hafciarek, złota, jedwabiu i twórców biżuterii. wizyta w Letnim Palacu ostatniego Emira oraz w 
Muzeum Narodowego Rękodzieła. Nazywany Pałacem Księżyca i Gwiazd, Letni Pałac zbudowany został 
na przełomie wieków po tym jak Rosjanie przejęli kontrolę nad Bucharą. Nocleg w Bucharze. 
  
Dzień 7 Nurata – Dungalak (S/L/K) 
Przejazd do małej miejscowości Nurata o bogatej historii, będącej miejscem pielgrzymek muzułmanów. 
Zwiedzanie kompleksu Chashma, i pozostałości fortecy Aleksandra Wielkiego. Lunch w formie pikniku. 
Następnie przejazd do zagubionej pośród piasków pustyni wioski Dungalak. Przejażdżka na wielbłądach 
po pustyni Kyzył Kum. Nocleg w jurtach. 
  
Dzień 8 Jezioro Aydarkul – Samarkanda (S/L/K) 
Przejazd nad brzeg malowniczego jeziora Ajdarkul, które powstało w słonym zapadlisku na skutek 
katastroficznej powodzi Syr Darii latem 1969r., kiedy Zbiornik Czardarski nie wytrzymał i woda zalała 
zapadlisko. Odpoczynek, a  dla chętnych (w zależności od pogody) kąpiel w wodach jeziora. Przejazd do 
Samarkandy. Nocleg w Samarkandzie.   
 
Dzień 9 Samarkanda (S/-/K) 
Zwiedzanie Samarkandy, legendarnej oazy na brzegu Pustyni Kyzył Kum. Samarkanda istnieje od VI 
w.p.n.e. Tamerlan zrobił z niej swoja stolicę i sprowadzil najlepszych architektów, budowniczych i 
artystów, aby ją upiększyć. Późnym popołudniem zwiedzanie miasta: Registan, uważany w Azji 
Środkowej za najszlachetniejszy plac. Następnie odwiedzimy obserwatorium Ulug Bek króla-astronoma, 
który zafascynowany gwiazdami i kosmosem zbudował jedno z najwspanialszych obserwatoriów w 
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starożytnym świecie. Był on autorem wysoko cenionego dzieła, zatytułowanego "Nowe tablice gwiezdne". 
Dzieło to zawiera między innymi tablice astronomiczne, zawierające położenie ponad tysiąca gwiazd. 
Ponoć europejscy uczeni stwierdzili, że przyrządy stosowane w obserwatorium Uług Beg'a były 
najdokładniejsze na całym świecie do czasu wynalezienia teleskopu. Tablice opracowane przez Uług 
Bega były tak dokładne, że zostały przetłumaczone przez uniwersytet w Oxfordzie w XVII wieku i były 
używane jeszcze przez długi okres czasu. Nocleg w Samarkandzie.  
 
Dzień 10 Samarkanda (S/-/K) 
Kontynuujemy zwiedzanie słynnej Samarkandy. Wizyta w Meczecie Bibi Khanum, zbudowanym przez 
Tamerlana jako największy w świecie islamu i poświęcony pamięci jego ulubionej żonie. Budowę meczetu 
rozpoczęto w 1399 roku, zaraz po zwycięstwie Timura w Indiach. Budowę głównej części meczetu 
ukończono pięć lat później, w 1404 roku. Do budowy wykorzystywane były słonie sprowadzone przez 
Timura z Indii.  Inne atrakcje to kolorowe bazary, jak również Mauzoleum Emira Gur, ostanie miejsce 
spoaczynku Tamerlana. Wizyta w lokalnej wytwórni dywanów. Czas wolny. Nocleg w Samarkandzie.   
 
Dzień 11 Samarkanda – Shahrisabz - Taszkent (S/-/K)  
Po śniadaniu wyjazd do Taszkentu. Po drodze wizyta w Al Bukharii oraz w Shahrisabz. Postój w Sitorai 
Mokhi-Khosa – XIX-wiecznej letniej rezydencji Emira Buchary. Zwiedzanie Shahrisabz: Pałac Ak-Saray, 
zwany Białym Pałacem, Mauzoleum Timura, założyciela dynastii Timurydów oraz człowieka, który podbił 
w XIV wieku większość terenów Azji Środkowej, Iranu, Iraku i Zakaukazia. Odwiedzimy także polski 
cmentarz, gdzie pochowani są żołnierze 6 dywizji piechoty Armii Generała Andresa, która była formowana 
właśnie w tych okolicach. Po południu przyjazd do Taszkentu - zobaczymy Plac Tamerlana, Operę Alisher 
Navoi zaprojektowaną przez architekta, który zbudował mauzoleum Lenina, Muzeum Sztuki zbudowane w 
tradycyjnym uzbeckim stylu. Wizyta na Bazarze Chorsu. Nocleg w Taszkencie. 
 
Dzień 12 Taszkent – Warszawa (-/-/-) 
Wcześnie rano przejazd na lotnisko, przelot do kraju. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Taszkent/Warszawa,  

 wizę wjazdową do Uzbekistanu, 

 01 przelot wewnętrzny (Taszkent/Urgench),  

 noclegi w hotelach 3* (dopłata do pokoju 1-os. 315 USD),  

 01 nocleg w jutrach 6-os. (materace, pościel), obok: jurta-restauracja, prysznice, toaleta,  

 wczesne zakwaterowanie w Taszkencie w dniu przylotu, 

 późne wykwaterowanie w dniu wylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, O-obiad, K-kolacja), 

 kolację z pokazem folklorystycznym w Bucharze,  

 kolację w domu miejscowej rodziny, 

 pokaz pieczenia chleba w domu w Chiwie,  

 przejażdżkę na wielbłądach po pustyni,  

 wizytę w fabryce dywanów,    

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Uzbekistanu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków i wydatków osobistych, 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. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu, 
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wizy wjazdowej. 
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