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PROGRAM expedície KRG I. 2022 Cesta Orlov
18.6. – 28.6.2022
Deň 1 (18.6.): Odlet z Viedne vo večerných hodinách, prestup, nočný let do Biškeku, nocľah lietadlo.
Deň 2 (19.6.): Prílet do Biškeku, hlavného mesta krajiny. Odchod do NP Chong Kemin. Prejazd údolím Boom, kde aj z cesty uvidíme
pieskovcové piliere a veže vytvorené veternou eróziou. Hlavnou zastávkou na trase bude Burana tower, 24 m vysoký tehlový minaret z 11.
storočia, ktorý sa ako jediný zachoval z pôvodnej pevnosti Balasagun. Na vrchol minaretu vyjdeme a rozhliadneme sa, v okolí sa dvíha
majestátny horský hrebeň. V areáli sa nachádzajú aj balbaly – turkické totemy – zo 6. až 11. storočia. V múzeu vystavujú artefakty kresťanské,
budhistické i čínske, ktoré sa našli na tomto území. Je to jedna z mála historických atrakcií na území Kirgizska, takže jej návštevu nemôžeme
vynechať. Do oblasti NP Chong Kemin vstupujeme pri sútoku rovnomennej rieky. Otvára sa pred nami široká dolina ohraničená horami.
Nocľah v doline Chong Kemin v nadmorskej výške 1800 m n. m. s príjemnou horskou klímou.

Deň 3 (20.6.): Doobeda turistika a hipoturistika v zakvitnutom NP Chong Kemin, obed a potom naberieme smer východ k jazeru Issyk Köl najväčšiemu jazeru v krajine a k druhému najväčšiemu alpínskemu jazeru na svete, v pozadí s horskou oponou pohoria Ala – Too. Napriek jeho
polohe v nadmorskej výške 1600 m n. m. a chladným zimám, toto jazero nikdy nezamŕza. Odtiaľ pochádza aj jeho meno, čo v preklade znamená
„horúce jazero“. Jazero je v súčasnosti populárne u domácich i zahraničných návštevníkov, najmä Kazachov a Rusov. Aj keď v minulosti bol
cudzincom do oblasti vstup zakázaný kvôli pestovaniu ópia. Za čias socializmu boli na severnom brehu jazera vybudované mnohé rekreačné
zariadenia. Najpopulárnejším je stredisko Cholpon Ata. Tu navštívime múzeum petroglyfov, kde sú na ľadovcových balvanoch vyryté maľby
z obdobia doby bronzovej a neskoršej éry Saka-Usun (8. stor. p. n. l až 1. stor. n. l.), pred príchodom Kirgizov do oblasti. Na záver dňa oddych
pri jazere a kúpanie na jednej z pláži neďaleko nášho hotela. Nocľah v Cholpon Ata.

Deň 4 (21.6.): Odjazd z Cholpon - Ata, cesta pozdĺž brehu jazera, smer mesto Karakol - bývalý Przevalsk. Cestou odbočíme do hôr do údolia
Grigorievka, ktoré prerezala rieka Chon-Aksu. Prejdeme sa v malebnom lesnom prostredí kaňonu s kaskádami hučiacej čistej horskej bystriny.
Pri rieke stoja jurty, kde môžete u domácich ochutnať svoj prvý kumys (kobylie mlieko, špecialita strednej Ázie). Zavítame aj do údolia
Semyonovka lemovaného trávnatými kopcami. Známe je hlavne festivalom nomádov, každoročne sa tu stretnú tisíce nomádov z celého sveta
a predvádzajú svoje umenie. Jedným z nich je lov orla a u domácich si za poplatok môžete aj sami tohto veľkého vtáka podržať  Tretím na
programe bude údolie Karakol. Za pekným výhľadom sa vyvezieme lanovkou do výšky 3040 m n. m. Na dohľad budeme mať panorámu
parádnych päťtisícoviek. Nocľah Karakol.

Deň 5 (22.6.): Výjazd k horúcim prameňom Altyn-Arashan (Golden spa) vsadeným do malebného údolia v nadmorskej výške 3000 m, v závere
ktorého dominuje vrch Palatka vysoký 4 260 m. Samotná cesta do údolia okolitými lesmi terénnym autom bude dobrodružstvom. K prírodným
bazénikom s horúcou vodou si trošku zapeškujeme a príjemne si oddýchneme. Väčšina oblasti je chránenou prírodnou rezerváciou, žije tam
okolo 20 snežných leopardov a medvede. Avšak na to, aby sme ich videli, by sme museli mať veľmi veľké šťastie. Vystačíme si s koňmi,
dobytkom a ovcami miestnych pastierov pasúcich sa na trávnatých kopcoch. Na spiatočnej ceste si doprajeme gastronomický zážitok u etnika
Dungan, ktoré obýva toto územie. Čaká nás kuchárska šou a delikátne dunganské jedlo. V Karakole si ešte pozrieme socialistické námestie so
sochou Lenina, drevenú cerkev Sv. Trojice a mešitu Dunganov. Nocľah Karakol.

Deň 6 (23.6.): Odjazd z Karakolu, smer Bokonbayevo pozdĺž južných brehov jazera Issyk Köl s bielym lemom zasnežených vrcholkov
horského pásma Ala – Too na severe. Návšteva regiónu Jeti Őgűz, ktorému dali meno červené pieskovcové útvary – Seven Bulls. Je to jedna
z najfotografovanejších atrakcií krajiny. Z určitého uhla vytvárajú skaly tvar puknutého srdca, na čo sa viažu romantické legendy. Pokračujeme
do údolia Kok Jayik, v preklade Údolie kvetov, pozdĺž horského potoka, ktorý prekonáme štyrmi drevenými mostami. Pred nami sa otvoria
zelené pastviny, kde si v lete domáci rozložia svoje jurty, lemované alpínskymi štítmi. Vydáme sa na túru k vodopádu Devich ´i Volosy.
Odbočka do údolia Barskoön s rovnomenným vodopádom Barskoön. Cesta vedie až ku kontroverznej zlatej bani Kumtor, my však zastaneme
na mieste, kde ešte nepotrebujeme špeciálne povolenie pre vstup do oblasti. Tu bude jedinečná možnosť odfotiť sa s velikánom vesmírnych
socialistických dejín – Jurijom Gagarinom, ktorý tu trávil čas. Celá táto oblasť bola v minulosti obľúbenou destináciou ruskej elity a dodnes
sem chodia na sústredenia ruskí športovci. Nocľah na brehu jazera Issyk Köl pri mestečku Bokonbaevo v autetickom jurtovom kempe.

Deň 7 (24.6.): Doobeda nám pri jazere predvedú orly, kirgizský národný symbol a ich umenie lovu. Rozprávková návšteva kaňonu Skazka
(Rozprávka). Červené pieskovcové útvary a modrá hladina jazera Issyk Köl vytvárajú dokonalú farebnú kombináciu, ktorú môže stvoriť len
samotná príroda. Kaňon je plný najrôznejších zvetraných útvarov a prepletený chodníčkami. Urobíme si menšiu túru k vyhliadkovému bodu
Shatyly odkiaľ sa nám naskytne spektakulárny panoramatický pohľad na celú dolinu jazera. Odjazd z oblasti Bokonbayeva, smer mesto
Kochkor, kde objavíme čaro jedného z tradičných remesiel a výrobkov v Kirgizsku - koberce z ovčej vlny. V Kochkore zavítame do rodiny
výrobcu, kde nám predvedú celý proces spracovania vlny a výroby tradičných plstených kobercov shyrdak. Do výroby sa aj aktívne zapojíme.
Tu máme aj možnosť nakúpiť suveníry a výrobky z pravej ovčej vlny. Nocľah mesto Kochkor.

Deň 8 (25.6.): Ráno vyrazíme horskými priesmykmi k nášmu dnešnému cieľu - vysokohorskému jazeru Song Köl, klenotu centrálneho
Kirgizska. Po príjazde k jazeru si v jurtovom kempe dáme obed pravých nomádov a vyrazíme pozdĺž brehu jazera na pešiu túru do ďalšieho
jurtovému kempu, kde zostaneme. Nocľah v nedotknutej prírode na brehu jazera Song Köl v jurtovom kempe s tradičnou večerou.

Deň 9 (26.6.): Dnes nás čaká najdlhší peší treck od jazera Song Köl cez priesmyk Tuz – Ashu do údolia Jumgal. Samotné jazero leží
v nadmorskej výške 3016 m. n. m.. Pri výstupe sa nám naskytne jedinečný pohľad na jazero, rozsiahle pasienky na svahoch údolia a úchvatná
panoráma hôr, ktoré ho obopínajú. Jazero pri zlome slnka mení farby od tyrkysovej až po tmavomodrú. Táto oblasť nie je trvalo obývaná. Len
v letných mesiacoch sa sem sťahujú pastieri so svojím dobytkom. Na brehoch jazera prebývajú v jurtách, ktoré na jeseň znova zložia a odídu do
svojich kamenných príbytkov v civilizovanejších častiach krajiny. Po 20 km túre nás na druhej strane priesmyku čaká výdatný obed z kuchyne
domácich gazdiniek. Presun do Biškeku, nocľah v Biškeku.

Deň 10 (27.6.): Celý deň máme na pokojné spoznávanie Biškeku a okolia. Na našej trase je to jediné väčšie mesto. Aj keď Biškek neoplýva
architektonickými skvostami a pamiatkami, rozhodne je to zaujímavá skúsenosť vidieť, ako to vyzerá a žije v postsocialistickej bašte krajiny.
Betónovým srdcom mesta je námestie Ala-Too s kvetinovou výzdobou, fontánou, sochou Manasa a budovami v neobrutalistickom štýle.
Zeleným srdcom mesta je Dubový park s krásnou dubovou alejou a miestnymi umelcami. Zážitkom je návšteva trhu Osh bazar s najrôznejšími
lokálnymi produktmi, najmä farebným sušeným ovocím, cukrovinkami a syrmi. Nesmie chýbať ochutnávka kirgizskej kuchyne a kvasu
predávaného na ulici. Pozrieme aj do častí mesta, ktoré budovalo československé Interhelpo. Poobede návšteva NP Ala Archa, túra ľadovcovou
dolinou a svahmi pohoria Ťan Šan. Večer ochutnávka kirgizskej gastronómie. Nocľah Biškek.

Deň 11 (28.6.): Odlet z Biškeku v doobedňajších hodinách, prestup, poobede prílet do Viedne/ Budapešte.
**Zmena programu vyhradená vzhľadom na počasie a časové podmienky. Do Do programu môžu ešte pribudnúť ďalšie navštívené lokality či atrakcie.

Tematické zameranie expedície
Juhovýchodné Kirgizsko leží takmer na „streche sveta“ a preto sa vyberieme najmä spoznávať rôzne typy horskej (leží tu aj najvyšší vrch krajiny
– Štít Víťazstva) a podhorskej krajiny. Budeme pozorovať a oboznámime sa s osobitosťami flóry, fauny a predovšetkým reliéfu podmieneného
geologickou stavbou a klímou strednej Ázie. Vychutnáme si atmosféru miest Biškek, Karakol a vidieckych sídel postsocialistického štátu, ktorý
sa čím ďalej tým viac prikláňa k islamským ale úplne svojským tradíciám. Na vlastnej kostre vyskúšame kvalitu ich horských ciest a nocľahy v
jurtách. Gastronomické osobitosti nám garantuje stravovanie zabezpečené v rodinách a iste ochutnáme baraninu, hovädzinu či koninu. Chýbať
nebude ani kumys. V horskej krajine budeme cestovať aj čudesnými terénnymi autami a absolvujeme aj pešie presuny v krásnom prírodnom
prostredí od vysokohorskej krajiny po eróziou modelované náplavové kužele, vodopády a jazerá. Pre milovníkov hipoturistiky to bude aj
fakultatívna jazda na koni. Každý, kto chce spoznať pravú exotiku vysokohorskej krajiny juhovýchodného Kirgizska, si príde na svoje.
PODMIENKY ÚČASTI
Záväzné prihlášky: vyplniť registračný formulár. Prihlasovanie sa uzatvára 28.2.2022
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii KIRGIZSKO I. 2022. Cesta orlov
Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do expedície a pokyny k platbe. Do 7 dní od zaradenia do exkurzie je
potrebné uhradiť zálohovú platbu.

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU
Cena expedície: 1 190 EUR/ osoba
V cene je:
 Doprava: letenka so všetkými poplatkami, mikrobus Mercedes Benz s klimatizáciou, off-road autá
 Ubytovanie: komplet ubytovanie na 9 nocí s raňajkami. Úroveň ubytovaní od jednoduchšieho v jurtách až po kvalitné 3* hotely
 Strava: raňajky na ubytovaniach, 4 x obed/večera (u Dunganov, v jurtových kempoch)
 Atrakcie: vstupy do národných parkov, múzeí a atrakcií podľa programu, lanovka pri Karakole, prehliadka výroby kobercov, eagle show,
lokálny sprievodca, horský vodca na trekoch
V cene nie je:
 v prípade potreby PCR/ATG testovanie, cestovné poistenie, väčšina stravovania a (ne)alkoholické nápoje, fakultatívna jazda na koni, iné
aktivity mimo programu, iné mimoriadne cesty taxíkmi resp. maršrutkami (verejnou dopravou), sprepitné pre sprievodcov, doprava na/
z letisko Viedeň Schwechat/ Budapešť

Organizátori a odborní garanti
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.

Fotky účastníkov expedície KRG 2021

Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com, 0905 211 017

