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Sylwester w Uzbekistanie
PROGRAM
Dzień 1, 28.12.
09:30 Zbiórka na lotnisku im. F Chopina w Warszawie przy stanowisku odpraw
11:35 Wylot do Moskwy
16.40 lądowanie w Moskwie
22:00 wylot z Moskwy do Taszkientu
Dzień 2, 29.12.
03:00 lądowanie w Taszkiencie. Śniadanie, następnie przejazd do Samarkandy, zakwaterowanie w hotelu i
chwila odpoczynku po podróży. Następnie udamy się na spacer po Samarkandzie.
Dzień 3, 30.12.
Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie Samarkandy - "stolicy nad stolicami" - jednego z najstarszych miast
świata, którego początki sięgają VIII w p.n.e., miasta, które uznawane jest za jedno z piękniejszych w Azji
Środkowej. Zwiedzimy m.in.: mauzolea Timurydów w kompleksie cmentarnym Szah-i Zinda (dosł. Żyjący
Król) z XIV-XV w., muzeum Afrasiab, którego nazwa wywodzi się od imienia legendarnego króla. Następnie
odwiedzimy obserwatorium Ulug Bek króla-astronoma, który zafascynowany gwiazdami i kosmosem
zbudował jedno z najwspanialszych obserwatoriów w starożytnym świecie. Po zwiedzaniu dla chętnych
degustacja przepysznych win z lokalnej winnicy (za dodatkową opłatą 15 USD/os.). Nocleg w hotelu w
Samarkandzie.
Dzień 4, 31.12.
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Buchary przez Shakhrisabz (około 90 km). Po drodze zwiedzanie
Shakhrisabz, miasta narodzin Tamerlana. Miasto wpisane zostało w 2002 roku na listę dziedzictwa UNESCO.
Jego nazwa oznacza dokładnie zielone miasto. Zachowały się tu wspaniałe zabytki z czasów panowania
Tamerlana. Zobaczymy ruiny pałacu AK-Saray, mauzoleum Jakhongit oraz Omar-Shaykh. Następnie przejazd
do Buchary. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
Dzień 5, 01.01.
Po śniadaniu zwiedzanie Buchary - miasta, które ze względu na 25- wiekową historię zwane jest miastemmuzeum. To magiczne miasto było niegdyś stolicą potężnego Emiratu Buchary. Historia Buchary sięga 2300
lat, co daje się zauważyć oglądając przeszło 140 zabytków znajdujących się na jego terenie. Miasto było
niegdyś znaczącym centrum handlowym na Wielkim Jedwabnym Szlaku. Zwiedzanie rozpoczniemy od
Mauzoleum Ismaela Samaniego - założyciela perskiej dynastii Samanidów. Jeśli czas na to pozwoli
zobaczymy również: Cytadelę Ark, Chashma- mauzoleum z XII w., zespół Kalon z XII w., w skład którego
wchodzą meczet Kalon oraz minaret Mir- i- Arab, meczet Magoki- Attori, gdzie będzie okazja do poznania
tradycyjnej metody wyrobu dywanów. Transfer na lotnisko i przelot do Taszkentu (19:10 - 20:20). Nocleg w
hotelu.
Dzień 6, 02.01.
Po wczesnym śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Polski.
04:30 wylot z Taszkentu do Moskwy
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07:45 lądowanie w Moskwie
11:25 wylot z Moskwy
10:35 lądowanie w Warszawie.
Cena obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Taszkient - Warszawa z przesiadką w
Moskwie (linie lotnicze Aeroflot), przelot wewnętrzny Bukhara- Taszkient, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach 3 / 4* (4 rozpoczętych dób hotelowych), 4 śniadania oraz za dopłatą
obiadokolacje (3), transfery klimatyzowanym autokarem, opieka polskiego pilota i miejscowych
przewodników anglojęzycznych, program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP i
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za procedurę wizową 150 zł/os, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów (ok. 50 USD/ os.), kolacji w trakcie programu, kolacji sylwestrowej, napiwków, dodatkowych
posiłków podczas wycieczki, napojów do posiłków.
28.12 - 02.01.2013
PROMOCJA 21% Impreza potwierdzona 4 199 PLN
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