
 

PERŁY JEDWABNEGO SZLAKU   
UZBEKISTAN – TURKMENISTAN 

(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 
 
1 DZIEŃ godz. 10:55 spotkanie w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala odlotów 

przy strefie odpraw D, w godz. 12:55-16:35 przelot WARSZAWA-STAMBUŁ, o godz. 18:10 

wylot do TASZKENTU  
2 DZIEŃ godz. 00:45 przylot do TASZKENTU – transfer do hotelu, nocleg,  

śniadanie, zwiedzanie stolicy Uzbekistanu – jednego z ważnych centrów biznesowych Azji Środkowej, 

w programie m.in. duchowe centrum Taszkentu – kompleks Hazrata Imama z meczetem 

wybudowanym w różnych stylach architektonicznych, medresą Muji Muboraka przechowującą 

kosmyk włosów Mahometa i najstarszy na świecie Koran, medresą Barak Chana (XVI w.) wybudowaną 

przez wnuka Uług Bega, mauzoleum Kaffala Szosziego (XVI w.), meczetem szejka Tellaja (XIX w.) 

– najważniejszym meczetem Uzbekistanu, Instytutem Il-Bukhari oraz imponująca medresa 

Kukeldesz (XVI w.) i meczet Piątkowy (XIX w.) – trzeci pod względem wielkości meczet Piątkowy 

w Uzbekistanie, po południu zwiedzanie nowej części miasta m.in.: Placu Amir Timura z pomnikiem 

Timura, muzeum i wieżami zegarowymi, Placu Niepodległości – największego placu miasta 

z pomnikiem Matki Płaczącej, obejrzenie z zewnątrz Opery i Teatru Baletowego im. Aliszer Nawoi 

oraz Pałacu Romanowów; kolacja i nocleg w hotelu w TASZKENCIE  
3 DZIEŃ śniadanie, transfer na lotnisko krajowe w TASZKENCIE, przelot do URGENCH, przejazd do liczącej 

2500 lat historii CHIWY – perły Jedwabnego Szlaku, położonej nad brzegami Amu-darii 

– zwiedzanie ufortyfikowanego wewnętrznego miasta Iczan Kala (Lista UNESCO) obejmującego 

ponad 50 zabytków historycznych i blisko 250 budynków z XVIII-XIX w., w programie m.in.: 

mauzoleum Pahlawona Mahmuda – patrona Chiwy, dekorowane płytkami ceramicznymi ręcznie 

malowanymi w stylu perskim, harem w pałacu Tasz Chauli (XIX w.), forteca Kunja Ark – dawna 

rezydencja chanów (XIX w.), minaret Kalta Minor (XIX w.) dekorowany tureckimi płytkami, 

medresa Szergazi Chana (XVIII w.) wybudowana przez perskich niewolników, kompleks Allakuli 

Chana (XIII-XVIII w.), minaret i meczet Piątkowy (XII-XX w.), którego hypostyl podpiera 218 

drewnianych kolumn, karawanseraj (XVIII w.), minaret i meczet Islamaa Chodży (XX w.), tim 

i medresa Allakuli Chana (XIX w.), mauzoleum Saida Alautdina (XIV w.), medresa Muhammada 

Amina Chana (XIX w.) – najbardziej luksusowa ze szkół koranicznych w świecie arabskim, mury 

obronne z wieżami i bramami (XVIII-XIX w.), brama Palwan-Darwoza (XIX w.); kolacja i nocleg 

w hotelu w CHIWIE  
4 DZIEŃ śniadanie, wyjazd w kierunku granicy z Turkmenistanem, po odprawie granicznej przejazd 

do kompleksu religijnego ISMAMUT ATA – wybudowanego na ruinach średniowiecznej osady 

Eszretkala, zwiedzanie kompleksu historycznego z XVI w. obejmującego meczety zimowy i letni, 

deszkecze, mauzoleum Isim Mahmut, następnie zwiedzanie ruin twierdzy ZAMAKHSHAR (Izmukshir) 

– jednej z najbardziej monumentalnych twierdz Chorezmu, przejazd do KUNYA URGENCZ 

(Lista UNESCO) – zwiedzanie ruin Starego Urgencz, jednego z największych miast na Jedwabnym 

Szlaku, w programie m.in. mauzolea: Il Arslana (XII w.) – władcy Imperium Chorezmijskiego 

w XII w., Turabeg Chanym (XIV w.) ze wspaniałym portalem, sułtana Tekesza (XII w.), Nedżmedina 

Kubry (XIV w.) – założyciela szkoły sufizmu, sułtana Alego (XVI w.) ze wspaniałą kopułą oraz 

minaret Kutlug Timura (XII w.) – najwyższa średniowieczna budowla w Azji Środkowej (62 m); 

kolacja i nocleg w hotelu w DASZOGUZ  
5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do ASZCHABADU – całodzienny przejazd przez Pustynię Kara-kum, 

po drodze obejrzenie „wrót piekieł”(gazowego krateru) – słynnej w świecie atrakcji turystycznej 

w okolicy DARWAZY; kolacja i nocleg w hotelu w ASZCHABADZIE  
6 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie ASZCHABADU – stolicy Turkmenistanu z setkami monumentalnych, 

marmurowych budynków, fontann oraz złotych pomników, w programie m.in. Plac Turkmenistanu 

z Pałacem Turkmenbaszy, Biblioteką Narodową, Pałacem Ruhyyet, Pomnikiem Neutralności oraz 

meczet Ertogrul Gazi, wyjazd do NISY (Lista UNESCO) – pierwszej stolicy Królestwa Partów, 

jednej z najbardziej wpływowych cywilizacji starożytnego świata, której złoty wiek przypada 

na III w. p.n.e.–III w. n.e., w programie obejrzenie pozostałości Starej i Nowej Nisy, m.in. murów 

obronnych z cegły mułowej, cytadeli (twierdzy Nowa Nisa), rezydencji Arsacydów, świątyni 

z kolumnowymi portykami i skarbca, systemu cystern, tzw. sali królewskiej, wieży obronnej, 
przejazd do KIPCZAK – miejsca urodzin prezydenta Saparmyrata Nyyazowa – obejrzenie największego 

meczetu w Azji Środkowej, wybudowanego ku czci prezydenta; powrót na kolację i nocleg 

do hotelu w ASZCHABADZIE  
7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd na lotnisko – przelot do MARY, przejazd do starożytnego MERV (Lista UNESCO) 

– jednego z najważniejszych miast na Jedwabnym Szlaku, w XI-XII w. stolicy Imperium 

Seldżuków, w programie zwiedzania m.in.: pozostałości Antiochii Margiańskiej (Erk Kala) i Aleksandrii 



Margiańskiej (Gyaur Kala), Sultan Kala – otoczona murami twierdza sułtanów, imponujące 

mauzoleum sułtana Sanjara zwieńczone podwójną kopułą, meczet i mauzoleum Jusufa Hamadaniego 

– jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Turkmenistanu, mauzoleum Muhammada 

ibn Zaidiego, zamki Wielki Kalas i Mały Kalas; kolacja i nocleg w hotelu w MARY  
8 DZIEŃ śniadanie, przejazd przez Pustynię Kara-kum w kierunku granicy z Uzbekistanem, po odprawie 

granicznej wyjazd do BUCHARY – jednego z klejnotów na Jedwabnym Szlaku; kolacja i nocleg 

w hotelu w BUCHARZE  
9 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie BUCHARY, której stare miasto jest jednym z najcenniejszych zespołów 

architektury islamu w Azji Środkowej (Lista UNESCO), w programie m. in.: kompleks Bola Hauz 

(XVIII-XX w.), cytadela Ark z XI–XII w., XVI-wieczne medresy Abd Allah Chan i Madar-i Chan, 

mauzolea Chashma-Ayub (XII–XVI w.) i Samanidów (IX-X w.) – najstarsze zachowane mauzoleum 

muzułmańskie w Azji Środkowej, meczet Baland (XVI w.), ruiny murów obronnych, zespoły 

architektoniczne: Po-i Kalon z minaretem (XII w.) i meczetem Kalon (XVI w.), medresa Uług 

Bega (XV w.) – najstarsza medresa zachowana w Azji Środkowej, kryta hala targowa Taki-

Zargaron (XVI w.), Lab-i Hauz z medresami (XVI–XVII w.) i cysterną na wodę, pałac Sitoraj 

Machihosa – jedna z najwspanialszych letnich rezydencji emirów Buchary, mederesa Diwana 

Begiego (1807 r.); kolacja w restauracji Nadir Divan Begi, nocleg w hotelu w BUCHARZE  
10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SZACHRIZABU (Lista UNESCO) – rodzinnego miasta Timura, jednego 

z najstarszych miast Uzbekistanu, w programie zwiedzania m. in.: pozostałości pałacu Ak-Saraj 

(XIV-XV w.) – letniej rezydencji Timura, symbolu miasta, mauzoleum Dorus-Saodat – miejsce 

pochówku synów Timura, mauzoleum Dorut-Tilawat – jeden z najstarszych zabytków miasta 

(XV-XVI w.), miejsce pochówku ojca Timura, mauzoleum Gumbazi Seidon wybudowane przez 

Uług Bega (XV w.), meczet Piątkowy Kok-Gumbaz (XV w.) wybudowany przez Uług Bega; kolacja 

i nocleg w hotelu w SAMARKANDZIE   
11 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie SAMARKANDY nazywanej „klejnotem Islamu” i „Rzymem Wschodu” – 

stolicy Imperium Timurydów, jednego z najstarszych miast świata i jednego z głównych miast 

na Jedwabnym Szlaku, w programie m. in.: Registan – serce antycznej Samarkandy, medresy 

Uług Bega z 1420 r., Szir Dar z 1636 r. i Tillja Kari z 1647 r., kompleks Szah-i Zinda (XIV-XV w.), 

mauzoleum Guri-Emir z 1404 r. z grobowcami Timura i Timurydów, meczet Piątkowy Bibi Chanum 

(XIV-XV w.), obserwatorium Uług Bega (1428 r.) – pierwsze obserwatorium astronomiczne 

na świecie oraz Siob – najstarszy bazar w mieście; kolacja i nocleg w hotelu w SAMARKANDZIE,  
12 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do TASZKENTU – zakwaterowanie w hotelu, wizyta na bazarze Chorsu – 

jednym z najstarszych i największych w Azji Środkowej; kolacja i wieczór uzbecki w restauracji, 

powrót do hotelu, nocleg  
13 DZIEŃ ok. godz. 05:30 transfer na lotnisko, w godz. 08:15-11:35 przelot TASZKENT-STAMBUŁ, 

w godz. 12:35-14:00 przelot STAMBUŁ-WARSZAWA, zakończenie imprezy na Lotnisku 
 

CENA: 10.550 zł  
obejmuje:  przeloty na trasach Warszawa-Stambuł-Taszkent-Stambuł-Warszawa, Taszkent-Urgench, Aszchabad-Mary, 

transfery lotnisko-hotel-lotnisko, minibus do realizacji programu, noclegi w hotelach 4*, 11 śniadań, 

11 lanczów, 11 kolacji, wieczór uzbecki w restauracji w Taszkencie, bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, wizy uzbecką i turkmeńską, miejscowych przewodników, opiekę pilota, ubezpieczenie 

AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego 

klienta, do sumy ubezpieczenia 50 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, 

OC do sumy 50 000 euro) 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.100 zł 
 

Koszty dodatkowe: 
● ok. 60 USD – zwyczajowe napiwki dla miejscowych kierowców i przewodników oraz serwis bagażowy w hotelach 

● ok. 40 USD – opłaty graniczne w Uzbekistanie i Turkmenistanie 

● ok. 50 USD – opłaty za fotografowanie i filmowanie w obiektach 

● napoje do kolacji 
 

TERMINY:  19.03 – 31.03.2017 
 14.05 – 26.05.2017 


