Juhozápadné a západné Kirgizsko je veľmi pestré, lebo sa tu striedajú vysoké pohoria Pamír
(Zaalajský chrbát) s vrchom Lenin Čokosu (Leninov štít) – 7134 m n. m. a nízko položená
Ferganská kotlina. Preto okrem vysokých pohorí spoznáme aj kotlinový, veľmi úrodný región,
jednu z kolísok stredoázijskej civilizácie Oš a k nej prislúchajúcu historickú pamiatku zo
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Podobne ako na juhovýchode krajiny aj tu
budeme pozorovať osobitosti flóry a fauny determinované klímou silne závislou od
nadmorskej výšky a reliéfu územia. Vychutnáme si orientálnu atmosféru malých sídel
a najväčšieho mesta juhozápadu štátu - Oš. Precestujeme kirgizskú časť Pamírskej „diaľnice“
v horskom prostredí a vyskúšame si aj nocľah v jurtách na úpätí Štítu Lenina. Medzi
gastronomické osobitosti patrí údajne najlepší plov v Strednej Ázii a ochutnáme aj miestne
špeciálne orechy, baraninu, hovädzinu či koninu. Juhozápad Kirgizska nebude len o
cestovaní v minibuse ale aj o trekoch a krásnych výhľadoch. Pre milovníkov nákupnej
turistiky ponúkne svoj tovar exkluzívny a v Kirgizsku najznámejší trh Oš-bazár. Absolvujeme
aj podstatnú časť Hodvábnej cesty, ktorá prechádzala tunajším územím.

ITINERÁR
1.deň: Odlet - Viedeň/ Budapešť, nočný let do Biškeku.
2.deň: Prílet do Biškeku, prehliadka mesta. 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 AlaToo, zeleným srdcom mesta je Dubový park s krásnou
dubovou alejou a miestnymi umelcami. Zážitkom je
návšteva trhu Osh bazaar s najrôznejšími lokálnymi
produktmi. 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.

3.deň: Biškek – Arslanbob. Cestou niekoľko zastávok
s výhľadmi na údolie Suusamyr a vodný rezervoár
Togtokul. Zastávka pri vodnom diele - hydroelektrárni
Toktogul hydroelectric power station na rieke Naryn,
ktorá je stále najvýznamnejším zdrojom energie
Kirgizska i okolitých krajín.
Ubytovanie u domácich v dedine Arslanbob, v ktorej
dominuje etnikum Uzbekov. Kontakt a autentické
zážitky s miestnymi obyvateľmi.

4.deň: Arslanbob – Oš. Doobedie strávime v okolí obce
Arslanbob, ktorá pôsobí ako zelená oáza v tomto hornatom
kraji. Najznámejšou špecialitou tohto regiónu je najväčší
orechový les na svete (11 tis. hektárov). Ľahká túra týmto
magickým lesom opradeným legendami až k vodopádom.
Výstup na Panorama spot s krásnym výhľadom na obec v doline
a majestátne pohorie Babash Ata v pozadí. Presun do druhého
najväčšieho mesta Kirgizska Oš po trase historickej Hodvábnej
cesty. Vstup do Ferganskej kotliny, najúrodnejšej časti krajiny. Táto južná časť Kirgizska má
už nádych skutočného orientu Centrálnej Ázie. Nocľah v Oši.

5.deň: Oš – Sary Mogol. Panoramatická cesta k horskému
údoliu Alay a pohoriu Pamir k tadžickým hraniciam po časti
legendárnej Pamir highway. Deň strávený v prekrásnej čistej
horskej prírode. Pešie túry a možnosť jazdy na koňoch. Pobyt a
nocľah v autentickom jurtovom kempe na úpätí najvyššieho
vrchu Lenin (7134 m n. m.), kde ochutnáme aj tradičné jedlá
kirgizských nomádov.

6.deň: Sary Mogol – Oš. Návrat do mesta Oš „modernou Hodvábnou
cestou“, ktorá aj dnes slúži ako najdôležitejšia obchodná tepna s Čínou
a Tadžikistanom. Prehliadka mesta Oš a okolia, ktoré bolo veľmi
významným obchodným uzlom na historickej Hodvábnej ceste a pýši
sa 3000 ročnou históriou. Výstup na posvätnú hora Sulaiman Too.
Návšteva najznámejšieho a historicky najvýznamnejšieho bazáru
Jayma, aj dnes jedného z najväčších v Centrálnej Ázii. Ochutnávka
tradičného jedla plov. Nocľah v Oši. (Ďalší deň možnosť pokračovať na
10-dňovú expedíciu do Uzbekistanu alebo sa vrátiť do Biškeku a odletieť domov).

7.deň: Oš – Biškek. Celodenný návrat do Biškeku, prejazd hlavnou trasou medzi dvoma
najväčšími a najvýznamnejšími mestami Kirgizska. Cestou výhľady a fotozastávky. Večer
rozlúčka s krajinou a s Biškekom dobrou kirgizskou večerou. Nocľah Biškek.
8.deň: Odlet z Biškeku, prestup Istanbul, návrat domov.
**Zmena programu vyhradená. Do programu môžu ešte pribudnúť ďalšie navštívené lokality.

PODMIENKY ÚČASTI
Záväzné prihlášky: vyplniť registračný formulár. Prihlasovanie sa uzatvára 28.2.2022
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii KIRGIZSKO II. 2022.
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: 1 120 EUR/ osoba
V cene je:
•
Doprava: letenka so všetkými poplatkami, mikrobus Mercedes Benz s klimatizáciou
•
Ubytovanie: komplet ubytovanie na 6 nocí s raňajkami. Úroveň ubytovaní od
jednoduchšieho v jurtách, kirgizských domácnostiach až po kvalitné 3* hotely
•
Strava: raňajky na ubytovaniach, 1 x večera v kirgizskej rodine, obed a večera
v jurtovom kempe
•
Atrakcie: vstupy do národných parkov, múzeí a atrakcií podľa programu, horský vodca
na trekoch, lokálny sprievodcovia
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 letiska Viedeň Schwechat/ Budapešť
Organizátori a odborní garanti
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.

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

