




Uzbekistan

Uzbekistan to kraj w którym można cieszyć się czystym, 
słonecznym niebem przez 300 dni w roku. Ciepło słońca w 
Uzbekistanie jest uzupełniane ciepłem i gościnnością 
miejscowej ludności, co daje wspaniałe poczucie komfortu i 
przytulności.

Uzbekistan szczyci się bardzo różnorodnymi krajobrazami i 
atrakcjami przyrodniczymi. Znajdziemy tu imponujące wydmy 
pustyni Kyzylkum, jeziora, stepy i zielone oazy. Niedaleko 
Taszkientu znajdują się majestatyczne góry Tien Shan z ich 
zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i z tysiącami 
strumieni zasilających wielkie rzeki Amudaria i Syrdaria.

Uzbekistan jest krajem słynnych na całym świecie 
historycznych miast i starożytnych osad z ich najbardziej 
imponującymi zabytkami architektury. W swojej długiej i 
bogatej historii poprzednicy dzisiejszego Uzbekistanu 
doświadczyli wszystkiego- rozwoju i upadku najpotężniejszych 
imperiów na świecie: Aleksandra Wielkiego, Czyngis Chana i 
Tamerlana. Byli na styku interakcji cywilizacji przez stulecia, w 
których różne kultury spotykały się i wymieniały swoje 
wartości. Tysiące karawan przemierzało te ziemie wzdłuż 
Wielkiego Jedwabnego Szlaku łączącego Bliski Wschód, 
Morze Śródziemne i Europę z Indiami i Chinami.

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

17/26 kwietnia 2020 r. / 10 dni, 9 noclegów

Hotele 4* i 3*, Jurty nad Jeziorem Aralskim

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP

Sum uzbecki (UZS) 1 PLN= 2208 UZS

Warszawa – 12:00, Tashkent – 15:00

Aeroflot

17.04,12:40-02:45 +1, WAW-TAS via Moskwa

26.04,04:45-11:50, TAS-WAW via Moskwa

Bagaż podręczny 10 kg, rejestrowany 23 kg

22 st.C. 9 st.C. -

INFORMACJE O DESTYNACJI





Wyndham Hotel Tashkent 4*



Wyndham Hotel Tashkent  4*

- Strona internetowa: link

- Czterogwiazdkowy Wyndham Hotel Tashkent położony jest w centrum 
Taszkientu,  200 m od Muzeum Amira Timura i 4 km od słynnego bazaru w 
Çhorsu. Stacja metra Abdullah Qodiriy znajduje się 5 minut spacerem od 
hotelu. 

Hotel:

- 2 restauracje
- kawiarnia Opera Cafe
- bar
- basen
- sala konferencyjna
- taras słoneczny
- internet Wi-Fi (bezpłatny w pomieszczeniach ogólnodostępnych).
- siłownia/wellness

Pokoje typu Standard:
- czajnik/ekspres do kawy
- klimatyzacja/ogrzewanie
- lodówka
- mini-bar (płatny)
- sejf
- telefon
- TV satelitarna

http://www.wyndhamtashkent.com/en.html


Asia Bukhara 4*



Asia Bukhara 4*

- Strona internetowa: link

- Hotel Asia Bukhara to wschodnia egzotyka z europejską jakością usług. 
Zaprojektowany na wzór starożytnej Madrasy oferuję bardzo dogodną 
lokalizację w pobliżu legendarnych zabytków miasta.

Hotel:

- restauracja
- bar
- basen
- ogród
- internet Wi-Fi (bezpłatny w pomieszczeniach ogólnodostępnych).

Pokoje:

- klimatyzacja/ogrzewanie
- mini-bar (płatny)
- bezpłatny zestaw kosmetyków
- wanna/prysznic
- sejf
- telefon
- TV satelitarna

http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html


Hotel Dilimah Premium Luxury 4* (Samarkanda)



Hotel Dilimah Premium Luxury 4*

- Strona internetowa: link

- Hotel Dilimah Premium Luxury Hotel jest dogodnie usytuowany pomiędzy dworcem 
kolejowym a starówką i jest idealną bazą wypadową w Samarkandzie. W pobliżu 
znajdują się również najważniejsze atrakcje turystyczne: potężne mauzoleum 
Tamerlane Gur Emir, mauzoleum Rukhabad i oczywiście plac Registan - wszystko w 
promieniu 5 km.

Hotel:
- restauracja
- bar
- kawiarnia
- basen otwarty
- basen kryty
- centrum fitness
- ogród
- internet Wi-Fi (bezpłatny)

Pokoje:

- klimatyzacja/ogrzewanie
- mini-bar (płatny)
- bezpłatny zestaw kosmetyków
- wanna/prysznic
- sejf
- telefon
- TV satelitarna

http://dilimahhotel.com/en/


Hotel Asia 4* (Chiwa)



Hotel Asia Khiva 4*

- Strona internetowa: link

- Hotel Asia Khiva położony jest w zabytkowym mieście Chiwa, niecały 
minutę spacerem od bramy Ichan-Qala - Tash-Darwaza Gate i starego 
miasta. 

Hotel:
- restauracja
- bar
- kawiarnia
- basen otwarty
- łaźnia turecka/parowa
- centrum spa
- ogród
- internet Wi-Fi (bezpłatny)

Pokoje:

- klimatyzacja/ogrzewanie
- mini-bar (płatny)
- bezpłatny zestaw kosmetyków
- wanna/prysznic
- sejf
- telefon
- TV satelitarna

http://asiahotels.uz/en/asia-khiva.html


Uzbekistan



Jedwabny Szlak - dawna droga handlowa łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i 
Europą. Szlak miał długość ok. 12 tys. km i był wykorzystywany od III wieku p.n.e. 
do XVII wieku n.e.



Dzień 1 – 17 kwietnia, piątek
Warszawa / Moskwa/ Taszkent 

- 10:40 - Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie

- Lot do Uzbekistanu via Aeroflot:

12:40 - 15:40, Warszawa – Moskwa (czas lotu 2h)
20:45 - 02:45+1, Moskwa – Taszkent (czas lotu 4h)

- lądowanie, przejazd do hotelu Wyndham
- zameldowanie

- nocleg



Taszkent



Dzień 2 – 18 kwietnia, sobota
Taszkent 

- Dzień dobry! 
Witamy w Uzbekistanie! Zapraszamy na pyszne lokalne śniadanie do 
hotelowej restauracji.

Taszkent - historia i kultura

Poznawanie Taszkentu rozpoczniemy od nowej części miasta, zwiedzimy
Kościół rzymskokatolicki wraz z Pomnikiem Żołnierzy Polskich. 
Na liście dzisiejszych atrakcji mamy m.in: Plac Niepodległości, Statuę
Amira Temura, Pomnik Odwagi, Pomnik Ofiar II Wojny Światowej, Plac
Teatralny Alisher Navoi i Wieżę telewizyjną (na zewnątrz).

Po lunchu zwiedzimy starą części Taszkentu: kompleks architektoniczny i
duchowe serce Taszkentu - Khast Imam składający się ze szkoły koranicznej
Baraka Khana Madrasah, Mauzoleum Kaffala Shashi, Meczetu Muyi -
Mubaraka - (tu znajduje się najstarszy na świecie Koran Khalifa Osmana), 
Meczetu Djuma z Chodży i Kukeldash Madrasa.

Po południu czas wolny na zakupy na ponad stuletnim bazarze Chorsu.

- powrót do hotelu, kolacja
- nocleg



Mujnak



Dzień 3 – 19 kwietnia, niedziela
Taszkent / Nukus / Jezioro Aralskie
- śniadanie w hotelowej restauracji, 
- check-out i przejazd na lotnisko

Dzisiaj przed nami długa podróż. Rozpoczynamy od dwugodzinego lotu do 
Nukus, stolicy Republiki Karakalpakstanu na dalekim zachodzie Uzbekistanu, 
a następnie 8 godzin jazdy autami terenowymi do obozu nad Jeziorem Aralskim. 

Jezioro Aralskie w latach 60. XX w. było czwartym pod względem powierzchni
jeziorem na Ziemi. Władze sowieckie zdecydowały, że na suchych połaciach
Kazachskiej SRR, Uzbeckiej SRR i Turkmeńskiej SRR, wzdłuż rzek Amu-darii i Syr-
darii uprawiana będzie na wielką skalę bawełna, która miała stać się podstawą
ekonomii tych republik. W wyniku tych działań Republika Uzbecka stała się (i do dziś
pozostaje) największym eksporterem bawełny na świecie. Jednocześnie na skutek 
ingerencji w naturalne środowisko, w regionie doszło do jednej z największych
katastrof ekologicznych w historii ludzkości.

Po drodze zwiedzimy kompleks Mizdahkan - miasto starożytnego Khorazmu, 
w którym znajdują się ważne historyczne mauzolea i zabytki archeologiczne.
Odwiedzimy Mujnak, który kiedyś był prężnie rozwijającym się miastem portowym. 
Dziś od brzegów jeziora dzieli go… 200 kilometrów. Zobaczymy cmentarzysko
statków i Muzeum Ekologiczne.

Ciąg dalszy podróży przez Płaskowyż Ustiurt - najbardziej tajemnicze i najmniej
zbadane miejsce w Uzbekistanie. Nad tą transgraniczną pustynią współdzielona
przez Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan wznoszą się strome klify o wysokości
ponad 300 metrów. 

Wieczorem zjemy kolację gotowaną na otwartym ogniu. Dzsiejszą noc spędzimy
w tradycyjnych uzbeckich jurtach nad Jeziorem Aralskim.



Yurt Camp



Jezioro Aralskie



Dzień 4 – 20 kwietnia, poniedziałek
Jezioro Aralskie / Nukus 

- wczesne śniadanie w obozie, check-out

W drodze powrotnej do Nukus zatrzymamy się w starożytnym mieście
Davletgirey (Kurgancha kala), gdzie zobaczymy pozostałości stacji
handlowej królestwa Khorazmu.

Dziś zatrzymamy się także przy jeziorze Sudochie – jego bogata fauna jest 
znana daleko poza Karakalpakstanem. Wielu naukowców, ale również fanów
rybołówstwa i łowiectwa przyjeżdża tu z całego świata. Jest to jedna
z najbardziej nienaruszonych ekologicznie stref delty rzeki Amudarya
i kluczowa lokalizacja dla zachowania różnorodności biologicznej regionu. 
Jeziora wspierają wiele gatunków lęgowych ptaków wodnych, w tym gatunki
rzadkie i zanikające, wszystkie wykorzystując zachodnioazjatycki szlak
migracyjny.

Trasa przelotowa w Azji Środkowej jest miejscem postoju ptaków wodnych
z północy Europy i Azji, zachodniej Syberii i Kazachstanu podczas ich
migracji do zimowisk na południowym Morzu Kaspijskim oraz do Afryki
i subkontynentu indyjskiego. Tej wiosny migracja rozpocznie się w połowie
marca i skończy w połowie maja. 

- zameldowanie i kolacja w Hotelu Tashkent w Nukus (link)
- nocleg

https://www.a-hotel.com/uzbekistan/27647-nukus/4255613-1-tashkent-hotel/


Chiwa



Dzień 5 – 21 kwietnia, wtorek
Chiwa 

- śniadanie w hotelu, przejazd do Chiwy

- Po śniadaniu zapraszamy na kolejny niezapomniany dzień - zwiedzanie
Chiwy, miasta muzeum pod gołym niebem.

Chiwa to jedno z miast starożytnego Khorezmu, perła architektury wschodu. 
Jest najbardziej nienaruszonym miastem Jedwabnego Szlaku Azji Środkowej. 
Miasto zostało uznane przez UNESCO w 1990 roku za światowe dziedzictwo. 
Według archeologów Chiwa została założona w V lub IV wieku przed naszą erą. 
Jak mówi legenda, Chiwa została założona przez syna Noego, Sema, który
wykopał studnię pośrodku pustyni. 

- kolacja
- nocleg w hotelu Asia Khiva



Buchara



Dzień 6 – 22 kwietnia, środa
Urgencz / Buchara 

- zapraszamy na śniadanie

- wyjazd do Buchary przez Urgencz.

W dawnych czasach trasa z Chiwy do Buchary trwała ponad miesiąc. Dzisiaj
podróż trwa 6-7 godzin. W trakcie podróży autem przez tajemniczą
czerwoną pustynię Kyzyl-Kum, przejedziemy przez terytorium Chorezmu, 
które w przeszłości nazywano „stanem tysiąca i stu miast”.

Po przyjeździe do Urgench przejazd w kierunku ulicy Anny German. 
Niestety dom, w którym mieszkała, jest już zniszczony, ale wciąż istnieje
szkoła, w której się uczyła. Następnie wizyta w polskim kościele.

- przyjazd do Buchary, 

- zameldowanie w hotelu Asia Bukhara
- nocleg



Dzień 7 – 23 kwietnia, czwartek
Buchara 

- zapraszamy na śniadanie. 

Historia Buchary sięga tysiącleci. Jest to najbardziej kompletny przykład
średniowiecznego miasta w Azji Środkowej, z tkanką miejską, która
pozostała w dużej mierze nietknięta. 

Położone przy Jedwabnym Szlaku miasto od dawna jest centrum handlu, 
stypendiów, kultury i religii. Podczas złotego wieku Samanidów, Buchara
była intelektualnym centrum świata islamskiego, ustępując jedynie
Bagdadowi.

Historyczne centrum Buchary, w którym znajdują się liczne meczety i
madrasy , zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- po południu pokaz folklorystyczny w Madresie Nodir Devon Begi

Muzycy demonstrują swoją sztukę gry na lokalnych instrumentach, takich jak
doira, chang, soz, nai, gidjak i inni. A piękni tancerze w jasnych strojach
tańczą nie tylko klasyczne tańce uzbeckie, ale także tradycyjne tańce innych
regionów i narodów uzbeckich.  Wszystkie ubrania wykonane są z uzbeckich
tkanin narodowych, jedwabiu, adrasu, aksamitu i łączą nowoczesną modę z 
uzbeckimi motywami narodowymi.

- po kolacji spacer wąskimi uliczkami miasta
- nocleg



Szachrizabz



Dzień 8 – 24 kwietnia, piątek
Buchara / Szachrizabz / Samarkanda

- Zapraszamy na śniadanie.

Po śniadaniu i wymeldowaniu wyruszamy do Szakchrizabz.
Szachrisabz to jedno z najstarszych miast Uzbekistanu, sławne jako miejsce
urodzenia Timura, jednego z najbardziej znanych władców w Azji Środkowej.

Po przyjeździe zobaczymy pałac Ak-Saray Amira Temura. Oprócz ogromnej 40-
metrowej bramy zobaczymy tu również wspaniałe mozaiki. Odwiedzimy także
zespół Mauzoleum Dorus-Saodat i zespół Dorut-Tilovat, mauzoleum Gumbazi-
Seyidona, Meczet Kok-Gumbaz, i Meczet Chazrat-Imam.

Będąc w Szachrizabz nie można pominąć wizyty na cmentarzu polskich
żołnierzy armii generała Andersa. Na cmentarzu pochowano Polaków zmarłych
w wyniku chorób i wycieńczenia. Jest on największą polską nekropolią wojenną
w Uzbekistanie. Mimo nieprzychylnego stosunku władz radzieckich polski
cmentarz ocalał w dobrym stanie. Pamięć o pochowanych na nim osobach
przetrwała wśród rodzin polskich żołnierzy oraz Uzbeków zamieszkujących
miasto. 

Po południu jedziemy dalej do Samarkandy. Po przyjeździe do hotelu, 
zameldowanie i czas na odpoczynek.

Nocleg w hotelu Dilimah Premium Luxury



Samarkanda



Dzień 9 – 25 kwietnia, sobota
Samarkanda / Taszkent

Śniadanie w hotelu.

Samarkanda jest jednym z najstarszych miast na świecie. Jej historia liczy
około 2750 lat i była świadkiem wielu przewrotów w czasach Aleksandra 
Wielkiego, podboju arabskiego, podboju Czyngis-chana, a na koniec
Tamerlana. W związku z tym kultura Samarkandy została rozwinięta i
zmieszana z kulturą irańską, indyjską, mongolską.

W ciągu dziejów to legendarne miasto na Jedwabnym Szlaku przeżywało
wzloty i upadki, cierpiało z powodu niszczenia najazdów obcych władców i
ponownie ożywiło się, stając się silniejszym i  piękniejszym. Dziś Samarkanda
znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W trakcie dnia zwiedzimy Plac Registan - Medreseh Ulughbek, Medreseh
Shir-Dor, Medreseh Tilla-Kori. Zobaczymy także kompleks architektoniczny
Shakhi-Zindeh i Mauzoleum Guri Emir - Grób Tamerlana. Majestatyczny
Meczet Bibi-Khanym według legendy został zbudowany na cześć ukochanej
żony Amira Timura.

Wieczorem wyjeżdżamy szybkim pociągiem Afroisab do Taszkentu
Nocleg w hotelu Wyndham



Dzień 10 – 26 kwietnia, niedziela
Taszkent / Moskwa / Warszawa

- check out

- 02:40 - wyjazd na lotnisko

- lot powrotny do Polski Aeroflotem via Moskwa

26.04.2020, 04:44 - 07:05 Taszkent - Moskwa
26.04.2020, 10:40 - 11:50 Moskwa - Warszawa

- Dziękujemy



Pakiet obejmuje:
- loty międzynarodowe liniami Aeroflot; klasa ekonomiczna
- transfery autobusem i pociągiem zgodnie z programem
- lot wewnętrzny Taszkent- Nukus klasa ekonomiczna
- zakwaterowanie w pokojach 2.osobowych twin oraz jurtach nad Jeziorem Aralskim
- wyżywienie: śniadania (8), lunche (8), kolacje (8)
- butelka wody mineralnej (1l.) dziennie
- opiekę anglojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- opiekun VQ
- atrakcje zgodnie z programem
- pokaz folklorystyczny w Buchara
- ubezpieczenie turystyczne AXA: 

Koszty leczenia – 30 000 EUR
Koszty ratownictwa (podlimit do KL) – 5 000 EUR
NNW – 4 000 EUR
Bagaż podróżny – 800 EUR
OC – 20 000 EUR; 

Pakiet nie obejmuje:
- kosztów ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu (powiadom nas jeśli chcesz wykupić tę opcję)
- napojów do posiłków
- pozwoleń na fotografowanie 
- osobistych wydatków uczestników wyjazdu
- kosztów świadczeń nie wymienionych w ofercie



Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10  
stycznia 2020
2. Grupę stanowi minimum 16 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 16 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 13 stycznia 2020 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 16 
osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 13 stycznia, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych 
zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej 
6. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 1400 PLN

Zawarcie umowy i płatność
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24. 

Warunki anulacji
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 10 stycznia
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ

2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 10 lutego 2020
– koszt anulacji do dnia 10 lutego wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 10 lutego wynosi 100% ceny wyjazdu

3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 30 marca. Po tej dacie zmiana danych 
osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian określają 
ogólne warunki uczestnictwa.

4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku 
uczestnik jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.




