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KIRGISTAN – wyprawa w nieznane 
 
Trasa: Biszkek – Issyk Kul – Karakhanide Balasagun – Bokonbaeva 
– Barscoon – Jety Oguz – Karakol – Altyn Arashan – Cholpon Ata – 
Chon Kemin – Biszkek 
 
 
 
 
 

Kirgistan – to mała republika wysoko w górach. Kirgistan to kumys, baranie oko, nietknięte jeszcze ludzką 
stopą górskie szczyty, ciężki sowiecki klimat miast i głębokie jeziora, skrywające pod lustrem wody 
zatopione osady. Kirgistan to kraj pełen tajemnic, w którym mieszają się ze sobą legendy i historia. 
Pnadto, prawdziwym skarbem kraju są jego mieszkańcy. Kirgizi są niezwykle przyjaźni i wszystkich 
turystów witają z otwartymi ramionami. Kirgistan to pomysł na „coś innego”, spoza głównych destynacji 
turystycznych na świecie. Warto spróbować – wrażenia z pewnością będą zaskakująco pozytywne i 
niezapomniane! 
 
Największe atrakcje:  

 Biszkek – stolica Kirgistanu 

 Malownicze jezioro Issyk-Kul 

 Wizyta w pracowni filcu 

 Ruiny starożytnego miasta Balasagun  

 Wąwóz Barscoon – spotkanie z myśliwym (sokolnikiem) wykorzystującym do polowań orła   

 Wąwóz Jety Oguz – imponujące formacje skalne z czerwonego piaskowca 

 Altyn Arashan - „Złote Spa” na tle ośnieżonego szczytu Polatka 

 Cholpon Ata – popularny kirgiski kurort, rejs po jeziorze Issyk-Kul 
 

 Termin:     Cena:     
 01.09 – 09.09.2018r.   3610 zł + 1249 USD 

25.05 – 02.06.2019r.   3610 zł + 1249 USD 
 10.08 – 18.08.2019r.   3610 zł + 1249 USD     
 31.08 – 08.09.2019r.   3610 zł + 1249 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Biszkek (-/-/-) 
Zbiórka w Warszawie, przelot do Kirgistanu. 
 
Dzień 2 Biszkek (S/L/K)  
Przylot do Biszkeku (dawna nazwa: Frunze), transfer do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek. Po 
południu zwiedzanie miasta: Park Dębowy ze skansenem rzeźb, Muzeum Historyczne, teatr, Bazar Osh, 
główny plac, galeria na otwartym powietrzu; wizyta w Muzeum Frunze, gdzie znajduje się prawdziwy dom 
dowódcy Armii Czerwonej, a także rosyjski kościół prawosławny. 
 
Dzień 3 Biszkek – Issyk Kul – Karakhanide Balasagun – Bokonbaeva (S/L/K)  
Po śniadaniu wyjazd na południowy brzeg jeziora Issyk-Kul, które jest drugim największym górskim 
jeziorem na świecie, położonym na wysokości 1607 m n.p.m. Jezioro jest nazywane perłą Centralnej Azji i 
przez ponad 1500 lat miejscowa ludność uważała je za święte. Z uwagi na zasolenie wody, jezioro Issyk 
Kul posiada właściwości lecznicze. Przejazd w stronę miasta Tokmok, do ruin starożytnego miasta 
Balasagun, dawnej stolicy Karakhanid Khanate, które nazwę zawdzięcza XI-wiecznemu poecie, Jusupowi 
Balasagunowi. Miasto nie zostało zniszczone przez Mongołów, dlatego nazwano je Gobalik ("dobre 
miasto"). Zwiedzimy wieżę Burana (XI-wieczny minaret). Na południowym wybrzeżu – wizyta w Manjyly 
Ata, które jest świętym miejscem ze świętymi źródłami.  
 
Dzień 4 Barscoon – Jety Oguz – Karakol (S/L/K)  
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Wizyta w pracowni filcu i pokaz wyrobu przedmiotów z filcu, w tym słynnych szyrdaków o żywych 
kolorach. Następnie będziemy kontynuować naszą podróż wzdłuż południowego wybrzeża jeziora i 
zatrzymamy się w wąwozie Barscoon. Tu spotkamy miejscowego orlego łowcę, który poluje na zające i 
lisy z pomocą orła (to tradycyjna metoda polowań nomadów). Odwiedzimy także wąwóz Jety-Oguz, by 
zobaczyć imponujące formacje skalne z czerwonego piaskowca. Po przyjeździe do Karakol kolacja z 
rodziną Ujgurów. 
 
Dzień 5 Altyn Arashan – Karakol (S/L/K)  
Przejazd do Altyn-Arashan, położonego na wysokości 2450 m n.p.m., nazywanego “Złotym Spa”, który 
jest jednym z najsłynniejszych wąwozów w Karakol - z uwagi na tienszańskie jodły, popularne w tym 
rejonie; niezapomniany widok ośnieżonego szczytu Palatka (5260 m n.p.m.). Możliwość  skorzystania z 
gorących źródeł. Po lunchu ok. 2-godzinny trekking w dół serpentynami wąwozu Arashan. Powrót do 
Karakol. Kolacja u lokalnej rodziny. 
 
Dzień 6 Karakol – Cholpon Ata (S/L/K)  
Zwiedzanie Karakol, jednego ze starych miast, gdzie w XIX w. mieściły się rosyjskie garnizony. W 
programie: katedra prawosławna św. Trójcy, zabytkowe domy z czasów rosyjskich, chiński meczet w stylu 
Dungan z 1907r., którego architektura przypomina świątynię buddyjską. Następnie trasa powiedzie 
brzegiem jeziora do znanego kirgiskiego kurortu - Cholpon Ata. Po drodze wizyta na farmie w lokalnej 
wiosce, gdzie zobaczymy prezentację kirgiskich koni. Zwiedzanie wyjątkowego zbioru prehistorycznych 
rytów naskalnych, petroglifów liczących nawet 3 tys. lat. 
 
Dzień 7 Cholpon Ata – Chon Kemin (S/L/K)  
Wycieczka łodzią po jeziorze, a następnie przejazd do Chon-Kemin, położonego na skraju parku 
narodowego Chon Kemin, w północnej części Tien-Szan. Region ten uznawany jest za jeden z najbardziej 
malowniczych miejsc w Kirgizji – to raj dla amatorów dziewiczej przyrody oraz turystyki przygodowej. Po 
przyjeździe zobaczymy kirgiskie polo. Wycieczka do wąwozu z malowniczymi widokami. Kolacja w domu 
gościnnym. 
 
Dzień 8 Chon Kemin – Biszkek (S/L/K)  
Po śniadaniu przejazd do Biszkeku. Czas wolny na zakupy lub indywidualną eksplorację miasta. Kolacja 
pożegnalna. 
 
Dzień 9 Biszkek – Warszawa (-/-/-) 
Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Biszkek/Warszawa,  

 noclegi w hotelach 3* wg lokalnej kategorii, jurtach, domach gościnnych (dopłata do pokoju 1-os. 297 
USD),  

 wczesne zakwaterowanie w dniu przylotu, 

 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 Kirgistanu 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. 11.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. 
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