
Wycieczka do Uzbekistanu - 11 dni
planowany termin     04-14.10.2020

Taszkent – Kotlina Fergańska : Kokand - Margilan - Risztan
Urgencz - Chiva - Buchara – Samarkanda     

I dzień -  wylot do Uzbekistanu
    Spotkanie z pilotem w godzinach popołudniowych  na lotnisku Okęcie. Wylot do Taszkentu przez
Moskwę lub Stambuł.

II dzień - TASZKIENT 
     Przylot do Taszkentu w godzinach rannych. Po odprawie zwiedzanie miasta z lokalnym 
przewodnikiem: Plac „Mustakillik”, Skwer A. Timura, Medresa Kukeldasz – położona w 
okolicach placu Czorsu, wybudowana przez wezyra chanów taszkenckich (lata 1551-1575), 
zwanego Kukeldasz („mleczny brat chana”). Wschodni Rynek Czorsu – tradycyjny taszkiencki 
bazar – jeden z największych w Azji Centralnej, pod siedmioma kopułami, zdobionymi kolorowymi
płytkami ceramicznymi, mieszczą się pawilony, gdzie rolnicy sprzedają swoje towary, to nie tylko 
największy bazar w regionie, lecz i najstarszy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
III dzień – TASZKIENT - KOKAND - MARGILAN 
    Śniadanie, wyjazd do Kotliny Fergańskiej. Górska serpentyna łącząca Kotlinę z resztą 
Uzbekistanu przechodzi przez malowniczą przełęcz Kamczik (2267 mnpm). Przyjazd do miasta 
Kokand, którego historia obejmuje 2200 lat i które było jedną z głównych osad na Wielkim 
Jedwabnym Szlaku. Kokand założył Khoja Nasreddin pod nazwą Hukandi al-Latif - co oznacza 
„przyjemne dla duszy”. Wizyta w pałacu Khudoyar Khan, meczecie Jami i Norbut Biya Madrasah. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. 

IV dzień – MARGILAN - RISZTAN – TASZKIENT
    Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Margilanu jednego z najstarszych miast Uzbekistanu i Azji 
Środkowej liczące ponad 2000 lat. Margilan uważany się za jedwabną stolicę Uzbekistanu. 
Wytwarza się tu najlepszy w Azji słynny atlan khan - jedwab królewski, tkany i barwiony ręcznie 
wg starożytnej technologii. Powstają tu pięknie i słynące z oryginalności Hafty Margilan - Suzanne 
i jarmułki. Zwiedzanie domu rzemieślników Said Akhmad-Khoja Madrasah produkujących ręcznie 
robione dywany i jedwab oraz fabryki jedwabiu Yodgorlik - obserwacja procesu produkcji jedwabiu
o tradycyjnych wzorach. Do produkcji barwników wykorzystuje się w większości składniki 
naturalne jak cebula, indygo czy papryka. Praktycznie każdy kolor można uzyskać metodą 
naturalną. Jest też oddzielne pomieszczenie, gdzie wykorzystuje się barwniki chemiczne. 
Dalsza podróż do Risztan -  osady, której mieszkańcy od 800 lat słyną z ceramicznego kunsztu. 
Wizyta w warsztacie garncarskim słynnego ceramika Rustama Usmanova w Rishtan, którego prace 
są wystawiane na najważniejszych światowych wystawach. Unikalna niebieska glazura „Ishkor” 
jest wykonana ręcznie z naturalnych mineralnych pigmentów i popiołów z naturalnych roślin. 
Produkty wykonane są z czerwonej gliny, która jest produkowana tylko w okolicach Risztan.           
Z pokolenia na pokolenie rzemieślnicy przekazują sekrety swoich umiejętności.
Po południu wyjazd z Kotliny Fergańskiej. Przyjazd do Taszkientu na kolację i  nocleg.

V dzień – Taszkient - Urgencz - CHIVA
    Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko w  Taszkiencie. Wylot do Urgenczu lotem HY051 o    
07:25/08:55.  
Przejazd do Chivy wyjątkowego miasta, które słusznie utrzymuje tytuł „siódmego cudu świata”, 
„Miasto z „Bajek 1001 nocy” i «Muzeum pod otwartym niebem». Legenda mówi, że założone one 
zostało jeszcze przez Szemoma, syna legendarnego Noja. Kiedyś było jednym z głównych centrów 



wielkiego Jedwabnego Szlaku, a w XVI wieku zostało stolicą Chiwińskiego Chanatu i w ciągu 
kolejnych trzech stuleci stało się centrum rozwoju nauki i kultury, aż do czasu wejścia w skład 
Imperium Rosyjskiego. Wewnętrznym miastem Chiwy jest twierdza Iczan-Kała, od 1990 r. jest 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Chivy : Muhammad Amin Khan
Madrasah, Kalta Minor, Juma Mosque and Minaret - dach meczetu wsparty jest na 212 rzeźbionych
kolumnach. Dzięki unikalnej konstrukcji jest to miejsce o doskonałej akustyce, średnica minaretu 
meczetu Juma u podstawy wynosi 6,2 m, wysokość - 32,5 m, następnie Muhammad Rahim Khan 
Madrasah, Cytadela Kunya-Ark , Mauzoleum Pahlavona Mahmuda, minaret i meczet islamu Khoja.
Kolacja i nocleg w  Chiwie . 

VI dzień –   Pustynia Kyzył Kum
    Śniadanie. Przejazd do Buchary przez pustynię Kyzył-Kum /częściowo droga prowadzi wzdłuż
rzeki Amu-Daria/. Szlakiem tym wędrowały karawany Jedwabnego Szlaku /od V w pne do XV w/
Fotostopy m.in. z widokiem na Amu-Darię.
Tradycyjny spacer po wieczornej Bucharze. Kolacja i nocleg.

VII dzień  -     BUCHARA
    Śniadanie, zwiedzanie Buchary jednego z najstarszych miast w Uzbekistanie. Każda ulica 
Buchary pełna jest historii starożytnej, a atmosfera starożytnego miasta, otoczona majestatycznymi
minaretami i meczetami, jest niesamowita. Stąd miasto znajduje się na liście UNESCO. Zwiedzanie
Mauzoleum Samanidów (IX-X wiek) – pierwszy budynek w środkowej Azji, Mauzoleum Czaszma 
Ajub – jedno z uhonorowanych „miejsc śladu” zostawionych przez osoby święte, Twierdza ”Ark”,  
Minaret Kalan (Wielki) - główny symbol świętej Buchary. Medresa Mirzo Uługbeka (1417) - 
jedyny budynek, pozostały w Bucharze na pamiątkę wielkiego astronoma Mirzo Uługbeka. Zespół 
Labi Chauz (XIV-XVII wiek) - jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku turystów. Medresa 
Kukełdasz - zabytek XVI wieku. Medresa Nadira Dewan-Begi.  Czas wolny na zwiedzanie rynku 
„Kumpola” - składającego się z trzech centrów handlowych: Toki Zargaron (1570) - targ jubilerów, 
Toki Telpak Furuszon – Jarmułkowy Targ, Toki Sarrafon - targ wymian. 
Kolacja i nocleg w Bucharze. 

VIII dzień –     Buchara - GIJUDUVAN – jurty k. NURATA 
    Śniadanie. Wyjazd do małego miasteczka Gijduvan, które słynie na całym świecie ze swojej 
szkoły ceramiki. Umiejętności rzemieślnicze w tym mieście były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, dziś Gijuvan jest domem szóstego pokolenia rodziny Narzullaev, który sławił ceramikę 
Gijuvan na całym świecie. Udział w procesie produkcji słynnej ceramiki.
Przyjazd do obozu jurt. Zakwaterowanie w jurtach. Wokół obozu można spotkać do 25 gatunków 
roślin, świat zwierząt jest również zróżnicowany: żółwie, jaszczurki, gołębie, kuropatwy pustynne, 
zające, często można zobaczyć gigantyczną jaszczurkę monitorującą i oczywiście wielbłądy. 
Kolacja z występem folklorystycznym akyn przy ogniu. Nocleg w jurtach. 

IX dzień –   jezioro  AYDARKUL –   Samarkanda 
    Śniadanie. Wyjazd nad jezioro Aydarkul położone na pustyni, którego widok nie jest 
złudzeniem, ale prawdziwym cudem natury. To, że na południowo-wschodnim krańcu pustyni 
Kyzylkum pojawiło się krystalicznie czyste jezioro, samo w sobie jest bardzo tajemnicze, chociaż 
ma całkowicie naukowe wyjaśnienie. Wcześniej nadmiar wody drenażowej ze stepu Jizzakh 
połączył się z depresją Arnasay z ziemią solną. Ale latem 1969 r. katastrofalnie wysoka powódź na
rzece Syr Darya przekroczyła pojemność zbiornika Chardarya, a woda wypełniła depresję 
Arnasai. W jeziorze pojawiło się dużo ryb. Dziś powierzchnia jeziora Aydarkul wynosi 3000 
kilometrów kwadratowych, długość około 250 km i szerokość od 8 do 15 km. Region jeziora 
Aydarkul ma dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i konnej oraz jazdy na wielbłądach. 
Świat zwierząt jest tutaj bardzo bogaty, wiosną i latem alpejskie łąki obfitują w wiele kolorów - 
jaskrawoczerwone tulipany i śnieżnobiałe akacje. Wysoko w górach są bociany czarne, ptaki te są 
wymienione w Czerwonych Księgach wielu krajów. Wczesną wiosną, kiedy Arnasay jest 
wypełniony wodą, gromadzą się tu stada kaczek, gęsi, pelikanów i czapli.
Lunch nad jeziorem. Przyjazd do Samarkandy na wieczorne zwiedzanie i na nocleg. 



X  dzień – SAMARKANDA
    Śniadanie, Samarkanda jest jednym z najstarszych miast w Uzbekistanie i na świecie. Liczne 
zabytki Samarkandy i jej okolic robią ogromne wrażenie na odwiedzających swoją pięknością i 
wielkością. Wyrafinowane formy architektoniczne, misterne wzory, mozaiki, kopuły i fasady z 
niebieskich płytek fascynują każdego, kto zobaczy te wspaniałe budynki. Zwiedzanie : Mauzoleum 
Gur-Emir – miejsce, gdzie są pochowani Amir Timur, jego synowie i wnuk, Mauzoleum Szachi 
Zinda - jeden z najstarszych pomników architektonicznych Samarkandy, który powstał w połowie 
XI wieku. Meczet Bibi-Chanym – inaczej nazywany piątkowym meczetem Samarkandy, do którego
przychodziło na modlitwy tysiące mężczyzn – muzułmanów, zbudowany w latach 1399-1404 na 
rozkaz Amira Timura po powrocie z wyprawy do Indii. Grób Kusam ibn Abbasa, kuzyna Proroka 
Mahometa, jednego z pierwszych głosicieli islamu w Azji Środkowej. Obserwatorium Ulugbeka 
(XV wiek). Przejazd szybkim pociągiem Afrosiab do Taszkientu 18.00-20.10
Zakwaterowanie w hotelu w Taszkiencie Kolacja i nocleg. 

XI dzień - Taszkient  – Warszawa
    Wcześnie rano transfer na lotnisko w Taszkiencie. Wylot do Warszawy z przesiadką w Stambule 
lub Moskwie. Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych lub wieczornych. 
Uwaga –   Program jest ramowy - zastrzegamy możliwość zmian w kolejności zwiedzania  w poszczególnych miejscach i obiektach

CEN  A  = 5.000-zł/os + 500 USD     ( grupa min. 20 osób + pilot)

CEN  A= 5.600-zł/os + 500 USD     ( grupa min. 15 osób  + pilot)

Cena obejmuje : 
- zakwaterowanie hotelach 3* w pokojach 2-osobowych + 1 noc w jurtach na pustyni
- wyżywienie wg programu, w tym jedna kolacja z folklorem
- transfery w Uzbekistanie, bus lub autokar z klimatyzacją 
- zwiedzanie według programu
- przewodnika miejscowego rosyjsko lub anglojęzycznego
- ubezpieczenie KL (do 80.000 zł/os ) i NNW  do 20.000 zł/os +  bagaż (800zł) 
- opiekę polskiego pilota/tłumacza na cała trasę                                                                                    
- koszt przelotu Warszawa –  Taszkient / Samarkanda-Wiedeń                                                             
-koszt przelotu w Uzbekistanie: Taszkient – Urgencz.                                             
Cena nie obejmuje :                                                                                                                           
- napiwków zwyczajowych ok. 60 USD/os.                                                                                           
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 100 USD/os                                                                
- opłat za korzystanie z kamer video i aparatów foto                                                                             
- dopłaty do pokoju jednoosobowego 1000 zł                                                                                       
– dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych                                                                        
– dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ok.200-zł/os                      
- dojazdu na lotnisko w Warszawie

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail :     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

   www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/
mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

