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AZERBEJDŻAN – wyprawa do krainy wiecznego ognia 
 
Trasa: Nachiczewań – Baku – Półwysep Apszeron – Gobustan – 
Lachicz – Szeki – Gabala – Szamachy – Guba – Xinaliq 
 
 
 
 
Azerbejdżan bywa określany mianem „krainy wiecznego ognia”. 
Większości z nas kojarzy się głównie z naftowym imperium. Jego 

stolica – kosmopolityczne i wielokulturowe Baku, dzięki ogromnym złożom „czarnego złota”, urosło do 
rangi „perły Kaukazu”. W krajobraz miasta wpisują się karawanseraje, będące niegdyś miejscami 
odpoczynku dla karawan przemierzających Jedwabny Szlak, natomiast bajkowa starówka miasta z 
Pałacem Szirwanszachów, kontrastuje z nowoczesnymi wieżowcami. Choć kraj jest niewielki, ma do 
zaoferowania różnorodność stref klimatyczno-krajobrazowych. Z nadmorskiego Baku, w krótkim czasie 
można dojechać do subtropikalnych lasów, malowniczo położonych górskich wiosek i wąwozów lub 
ośnieżonych szczytów Wielkiego Kaukazu. 
 
Największe atrakcje:  

 Baku – stolica Azerbejdżanu, najbogatsze i największe miasto Kaukazu 

 Nachiczewań – enklawa Azerbejdżanu, stolica Autonomicznej Republiki Nachiczewańskiej 

 Szeki – jedno z najstarszych miast, malowniczo położone, słynące z tradycyjnych rzemiosł  

 Półwysep Apszeron – Świątynia Ognia, dawny ośrodek zoroastryzmu 

 Kraina wąwozów – Gobustan 

 Szamachy – dawna stolica Szirwanu, miasto o bardzo bogatej historii 

 Xinaliq – jedna z najbardziej niesamowitych i malowniczych wiosek w Azerbejdżanie 
 

 Termin:     Cena:     
 09.08 – 19.08.2018r.   3517 zł + 1873 USD     
 13.09 – 23.09.2018r.   3517 zł + 1873 USD 

23.05 – 04.06.2019r.   3515 zł + 1873 USD 
 08.08 – 18.08.2019r.   3517 zł + 1873 USD     
 12.09 – 22.09.2019r.   3517 zł + 1873 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Nachiczewań (-/-/-)    
Zbiórka w Warszawie, przelot do Azerbejdżanu.  
 
Dzień 2 Nachiczewań (S/L/K)  
Przylot do Nachiczewania, oprawa graniczna, odebranie bagaży, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
odpoczynek. Około południa zwiedzanie Nachiczewania, enklawy Azerbejdżanu, stolicy Autonomicznej 
Republiki Nachiczewańskiej. W programie kompleks Proroka Noego. Po lunchu zobaczymy XII-wieczne 
mauzoleum Momine Chatum, mauzoleum Jusufa ibn Kuseira (XII w.), Karabaglar, jaskinie Duzdagh. 
Nocleg w Nachiczewaniu.            
 
Dzień 3 Nachiczewań (S/L/K)  
Tego dnia zobaczymy jaskinie Asabu Kahf, XVIII-wieczny Pałac Khana, muzeum dywanów oraz muzeum 
Nakhchivan. Nocleg w Nachiczewaniu.  
 
Dzień 4 Baku – Półwysep Apszeron (S/L/K)  
Transfer na lotnisko w Nachiczewaniu, przelot do Baku. Po przylocie udamy się na zwiedzanie Półwyspu 
Apszeron. Zwiedzanie Świątyni Ognia Ataszgach w Surachany i zamku, będącego jednym z najbardziej 
okazałych na półwyspie w Mərdəkan. Wizyta w meczecie Amir Dżan, uznawanym za jeden z 
piękniejszych meczetów Apszeronu. Powrót do Baku. Nocleg w Baku. 
 
Dzień 5 Baku (S/L/K)  
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Zwiedzanie Baku, najbogatszego i największego miasta Kaukazu: najstarsza część miasta - Iczeri Szeher 
(UNESCO), wizyta w Pałacu Szirwanszachów składającego się z trzech poziomów w rodzaju tarasów, 
Wieża Dziewicza – jeden z symboli Baku, fabryka azerskich dywanów, lokalny bazar, krótki rejs łodzią po 
Zatoce Baku (jeśli pozwolą warunki pogodowe). Nocleg w Baku.  
 
Dzień 6 Gobustan (S/L/K) 
Wycieczka do rejonu Gobustan, nazywanego krainą wąwozów, którego największymi atrakcjami są 
znaleziska świadczące o tym, że żył tu człowiek prehistoryczny oraz wulkany błotne. Zobaczymy jedno z 
najciekawszych przyrodniczo miejsc Azerbejdżanu z widokiem na Morze Kaspijskie – błotne wulkany. 
Wizyta w meczecie Bibi Heybat oraz zwiedzanie centrum Haydar Aliyev - muzeum prezentuje historię 
Azerbejdżanu oraz przedstawia życie i pracę przywódcy Haydara Aliyewa. Nocleg w Baku.       
 
Dzień 7 Lachicz – Szeki (S/L/K)  .   
Przejazd do Lachicz otoczonego wysokimi górami, od wielu wieków słynącego z produkcji ręcznie kutych 
wyrobów miedzianych. Przejazd do jednego z najstarszych i najbardziej malowniczo położonych miast 
Azerbejdżanu – Szeki. Zwiedzanie w Kisz najstarszej chrześcijańskiej świątyni na Kaukazie, malowniczo 
położonej pośród gór. Nocleg w Szeki. 
 
Dzień 8 Szeki – Gabala (S/L/K)  .    
Zwiedzanie Szeki, jednego z najstarszych miast Kaukazu, założonego ponad 2600 lat temu. W programie: 
wielki bazar, meczet Dżuma – jeden z trzech XIX-wiecznych meczetów zachowanych na terenie miasta, 
Xan Sarayi (Pałac Szekińskich Chanów) z XVIII w. muzeum historyczne. Następnie przejazd od Gabala, 
dawnej stolicy Albanii Kaukaskiej, zamieszkiwanej już w czasach epoki brązu. Zwiedzanie ruin 
starożytnego miasta Chukhur Gabala (IV w.p.n.e.). Wizyta w wiosce Nidji. Nocleg w Gabala.  
 
Dzień 9 Szamachy – Baku (S/L/K)  
Przejazd do Szamachy, które największy rozkwit i świetność osiągnęło pod rządami Szirwanszachów, 
kiedy stało się stolicą Szirwanu. Miasto szczyci się historią liczącą ponad 3000 lat, a wspominał o nim już 
Ptolemeusz. Znajdowało się tutaj centrum handlowe na Jedwabnym Szlaku. Zobaczymy wielki meczet 
Cüma z VIII w. Przystanek przy grobowcach Yeddi Gümbaz z XVIII i początku XIX w. Wyjazd w kierunku 
Baku. Nocleg w Baku.  
 
Dzień 10 Guba – Xinaliq – Baku (S/L/K)  
Przejazd do Xinaliq, magicznego miejsca, jednej z najbardziej niesamowitych wiosek w Azerbejdżanie, a 
zarazem najwyżej położonej, gdzie domy pościskane są obok siebie na malowniczym wzgórzu. Następnie 
przejazd do Guba, miasta powstałego na miejscu wioski Kudial w XVIII wieku, które było stolicą Chanatu 
Kubińskiego i główną siedzibą chanów. Wizyta w Krasnaja Sloboda, lewobrzeżnej części Guba, 
zamieszkanej przez diasporę żydowską. Powrót do Baku. Nocleg w Baku.    
 
Dzień 11 Baku – Warszawa (-/-/-) 
Wcześnie rano transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Nachiczewań, Baku/Warszawa,  

 wizę wjazdową, 

 01 przelot na trasie Nachiczewań/Baku, 

 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategorii (dopłata do pokoju 1-os. 269 USD),  

 wczesne zakwaterowanie w hotelu w Nachiczewań w dniu przylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja) – trzy posiłki dziennie,   

 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 Azerbejdżanu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   
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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.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 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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