
Centralna Azija

Biseri svilene ceste – Uzbekistan 9 dni – klikni tukaj

Potovanje začnemo v Samarkandu, kjer nas presunejo 
veličastne zgradbe, nadaljujemo v Timurlenkovem rojstnem 
kraju Šakrisabz. Očara nas drugo čarobno osrednjeazijsko 
mesto Buhara – »rjavo mesto« s številnimi madresami. Po 
obrobju rdeče puščave potujemo do manjše, a zato toliko bolj 
čutne in srednjeveške Khive – turkiznega mesta pod okriljem 
Unesca. V njej zavrtimo čas za nekaj stoletij nazaj in kot 
sodobni nomadi zaživimo v srednjeveškem vzdušju karavana-
rjev in uličnih trgovcev. Zaključimo v Taškentu – središču 
nekdaj ruskega vzhoda, kjer se sedanjost združi z bogato 
preteklostjo.

Osrednjeazijska Mezopotamija – med mogočnima rekama 
Amur Darjo in Sir Darjo, med dvema mogočnima puščavama 
Kizilkum in Karakum, med visokimi gorovji Tian Šana in 
neskončnimi ruskimi stepami Kazahstana … Timurlenkova 
dežela samo za vas – s kulturnimi biseri in pestro mešanico 
človeških “melodij” … 

Potovanje je polno in zanimivo, kjer se kljub močnemu 
doživetvenemu elementu ne odrečemo povsem udobju. 
Predvidene so manjše skupine 10-15 oseb. Nočimo v hotelih 
3*. Vse dni je vključen zajtrk in večino dni večerja. Vozimo se 
z avtobusi, ponekod z lokalnimi prevozi. Najprimernejši čas 
za to potovanje je poletje.

Svilena cesta Uzbekistan in Kirgizija 16 dni – klikni tukaj

Biserom svilene ceste dodamo še Kirgizijo!
Kirgizija – Ime Kirgizija pri večini vzbudi podobo neznane-
ga, ujetega med tiste azijske “stene”. Država je bila še pred de-
setletjem zaprta za tujce. Njena lepota je preprosto osupljiva 
in vredna obiska. Gore, visoke prek 7000 metrov, ledeniki, 
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puščave, cvetoči alpski travniki, pravljični gozdovi, stepe s 
čredami divjih konj in prek 2000 jezer. Nomadska ljudstva 
vas bodo rade volje sprejela v svoje jurte in vam postregla s 
steklenico vodke – Kirgizi so nekaj le morali odnesti od 120 
let ruske vladavine. Samostojnost so proslavili leta 1991. 

Pitje je ena izmed poglavitnih kirgizijskih družabnih tradicij. 
Ne glede na to, ali vam postrežejo s čajem, fermentiranim 
konjskim mlekom ali z vodko, pričakujte, da vam bodo vaši 
gostitelji polnili kozarec dolgo v noč. Tukajšnja hrana izvira 
iz dolge zgodovine pastirskega nomadstva in temelji pred-
vsem na mesu. 
Kirgizija da potovanju pustolovski pridih, v tem predelu se 
vozimo s terenskimi vozili in spimo pri domačinih, v penzi-
onih in azijskih jurtah.

Tadžikistan in “Pamir Highway” 13 dni – klikni tukaj

Potovanje v deželo, skozi katero je potekala znamenita 
svilena pot, po kateri so stopali Marco Polo, Džingiskan 
in Aleksander Veliki. Dežela je bila del nekdanje Sovjetske 
zveze, katere pridih se čuti še sedaj.

Gosto naseljene doline se ponašajo z bogato zgodovino. 
Tadžikistan je bil nekoč na križišču Azije in štirje kraki svilene 
poti so prečkali Pamir in gorovje Fan. Njena zapuščina priča 
o zaratustrski, budistični, hindujski, krščanski in nazadnje o 
islamski civilizaciji.

Narava je presežek celotnega potovanja. Vstopamo v na-
jbolj odročne predele sveta. Pot nas vodi mimo znamenitega 
sedemtisočaka Leninov vrh do veličastnega visokogorskega 
jezera Karakul pod mogočnim očakom Mustag Ato. 

Potovanje je polno in zanimivo, še posebej je privlačno za 
ljubitelje gora in malce bolj pustolovskih potovanj. Predvidene 
so manjše skupine 10-15 oseb. Nočimo v preprostih domačih 
penzionih, jurtah ali krožnih šotorih. Vse dni je vključen za-
jtrk in večino dni tudi kosilo in večerja. Hrana je raznolika in 
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pretežno temelji na mesu - od jagnjetine in ovčetine do rib in 
govedine. Prevladujoča pijača je zeleni čaj. Ljudje so prijazni, 
čeravno malce konzervativni. Vozimo se večinoma s terens-
kimi vozili in ponekod tudi za avtobusom. Najboljši čas za to 
potovanje je poletje. 

Po svileni cesti zahodne Kitajske, 18 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

»Po svileni cesti zahodne Kitajske« je drzno in razgibano, 
presenečenj in doživetij polno pustolovsko potovanje v ne-
znane svetove. Na potovanju doživimo, kako so nekoč poto-
vale številne karavane. 

Slediti svileni cesti je tako, kot da bi sledili duhu. Nešteto 
poti in vse so prave. Potovanje nas vodi po starodavni trgovski 
poti, v osrčje osrednje Azije, v najbolj odročne predele sveta. 
Vstopimo v kitajsko-osrednjeazijski del, v največjo kitajsko 
provinco. Skok v gorovje Karakorum in veličastje visokogor-
skega jezera Karakul, nato pa potujemo do živahnega Kašgarja 
z eno najbolj eksotičnih tržnic na svetu. Po južnem odcepu, 
prek Hotana in Yarkanda, med puščavo in gorami vstopimo 
v drugo največjo puščavo na svetu in po robu velike puščave 
doživljamo slavne oaze Turpana in Kuče. Prihod na križišče 
in vrhunec budistične umetnosti v jamah Dunhuanga. Drsimo 
ob mogočni Rumeni reki do zadnjega mesta z ostanki velike 
kitajske mojstrovine – Kitajskega zidu ... To je prava potovalna 
»pravljica« v danes neznane svetove mogočne Kitajske.

Nočimo večinoma v hotelih 2-3* z zajtrkom, 2 nočitvi imamo 
v osrednjeazijskih jurtah z zajtrkom in večerjo, 1 nočitev je v 
šotorih v puščavi z zajtrkom in večerjo, 2 nočitvi pa na spalni-
ku (trdi spalnik – odprti kupeji s po šestimi posteljami). Na 
potovanju imamo tudi 2 notranja leta, drugače pa se vozimo 
z manjšim avtobusom, ker je predvideno potovanje v manjši 
skupini.
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