Klasični Uzbekistan in Kirgizija, 16 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion, jurte, razno
– začutite stara karavanska mesta Bukharo, Samarkand in Khivo,
– začutite čarobnost srednjeveške muslimanske zgodbe …
– naj vas očara vzdušje osrednjeazijske Mezopotamije

30.07.2022 do 14.08.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Klasični Uzbekistan in Kirgizija 16 dni je že kar škorpijonska kombinacija z močno
amplitudo; prvi del je lagoden in turistično ogledovalen, drugi del pa vstopimo v odročno in
avanturistično Kirgizijo, ki se ji moramo polno prilagoditi. Na enem potovanju sta združeni
dve logiki – v prvem delu se dežela prilagaja sopotniku, v drugi pa se sopotnik želi prilagoditi
deželi.
Uzbekistan je območje nekdanje osrednjeazijske Mezopotamije 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 … Tu lahko doživite
najlepša mesta na karavanski poti Svile in začimb, najlepše zgradbe srednjeveške
muslimanske arhitekture ter enkratna večerna vzdušja, ko lahko vstopite v neko vzporedno
resničnost … Vse skupaj je danes zmešano z ostanki komunistične gradnje nekdanje SZ, ki
se umika bolj modernim pristopom sedanjosti. Na podeželji pa še vedno lahko doživimo
tradicionalno deželo iz nekega drugega časa …
Sledi kontrast – Kirgizija! Ime Kirgizija v večini vzbudi podobo neznanega, ujetega med
tiste azijske "stane". Država je bila še pred desetletjem zaprta za tujce. A njena lepota je
preprosto osupljiva in vredna obiska. Gore, visoke preko 7.000 metrov, ledeniki, puščave,
cvetoči alpski travniki, pravljični gozdovi, stepe s čredami divjih konj, in prek 2.000 jezer. V
svoje jurte vas bodo rade volje sprejela nomadska ljudstva. In vam postregla s steklenico
vodke – Kirgizi so le morali nekaj odnesti od 120 letne ruske vladavine … Samostojnost so
proslavili leta 1991.
1. dan LJUBLJANA – TAŠKENT. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Taškent. (letalo)
2. dan TAŠKENT – vlak v SAMARKAND. . Jutranji pristanek v Taškentu. Zajtrk v mestu. V
prestolnici si ogledamo trg Amir Timur ter trg neodvisnosti. Sprehodimo se mimo palače
Romanovih in aveniji Broadway ter obiščemo bazar. Prevoz na železniško postajo in vožnja z
vlakom v opevani Samarkand. Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)

3. dan SAMARKAND (Unesco). . Zajtrk. Timurlenkovo mesto je eno najlepših mojstrovin
svetovne arhitekture, ki so ga gradili Grki, Arabci in Mongoli. V pestri mešanici starega in
novega nas očarajo najlepše zgradbe, ki smo jih kadarkoli videli. Obiščemo slavni trg
Registan, ki poleg Ishafanskega trga velja za najlepšega na svetu. Obkrožajo ga tri mogočne
medrese. V bližini se nahaja tudi mošeja Bibi Hanum, ki jo je Timur posvetil svoji ženi, o
kateri krožijo zanimive legende. Seveda obiščemo Timurlenkov mavzolej Gur-i Mir. Pika na i
dnevu pa je obisk Timuridske nekropole Shah-i Zinde, kjer nas očara kalejdoskopska zbirka
keramičnega okrasja mavzolejev princes in princev. Prosto za lastno raziskovanje.
Odpravimo se še na znamenito pokušino vina. Skupno večerno raziskovanje osvetljenih
mestnih znamenitosti nas zapelje v pravljico iz 1001 noči. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan SAMARKAND – NURATA - JEZERO AJDARKUL. . Zajtrk. Najprej obiščemo Ulugbegov observatorij. Nato si ogledamo še mavzolej slavnega znanstvenika in mistika AlBuharija. Nadaljujemo pot v Nurato, mesto, ki naj bi ga ustanovil Aleksander Veliki. Mesto je
obdano z Rdečo puščavo na eni strani in neskončno uzbeško stepo in nuratskimi gorami na
drugi. Sprehodimo se med ostanki Aleksandrove “Nure”. Odpravimo se proti čudovito
turkiznemu jezeru Ajdakul v osrčju neskončne Rdeče puščave. Za večerjo poskrbijo kazaški
gostitelji. Nočitev. (Z, V, jurte)
5. dan JEZERO AJDARKUL - BUHARA. . Puščavski zajtrk. Jezero je nastalo kot posledica
naravne nesreče, ko je leta 1969 reka Sir Darja zalila bližnji rezervoar. Dopoldan bomo imeli
priložnost za skok v jezero, daljši sprehod okoli jezera ali po puščavi ali za opazovanje
ptičjega življenja ob jezeru. Čaka nas tudi krajša ježa dvogrbih kamel v “črni” puščavi.
Vožnja v Buharo. Namestitev in nočitev v hotelu. (kamele, H, ZKV)
6. dan BUHARA (Unesco).. Zajtrk. Eno najslavnejših mest na Svileni poti skriva bogastvo
zgodovinskih in arhitekturnih poslastic. Dan posvetimo ogledovanju in raziskovanju mestnih
znamenitosti in vzdušij: tu je simbol mesta – minaret Kalon, ki nas navduši z opečnatimi
vzorci ter mavzoleja Tšora Bakra in Ismaila Samanija. Obiščemo letno palačo buharskih
emirjev, trdnjavo v obliki mogočne barke ter se sprehodimo med ostanki mestnega obzidja.
Vrhunski primerki osrednjeazijske islamske arhitekture! Ogledamo si še tradicionalno
izdelavo preprog. V prostem času se lahko izgubimo v vzdušju starega mesta tudi sami,
brskamo po “srednjeveških” trgovinicah. Po želji obiščemo zanimivo buharsko kopališče.
Večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan BUHARA - HIVA. . Zajtrk. Zapustimo Buharo in se odpravimo v osrčje puščave Kizil
Kum. Postanemo in se naužijemo razgleda na Amur Darjo in turkmensko puščavo Kara Kum.
Z nekaj sreče zagledamo puščavsko kamelo ali kuščarja. Postanki na poti in nadaljevanje
poti. Pozno popoldanski prihod v Hivo. Večerni sprehod. Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
8. dan HIVA (Unesco) – večerni let v TAŠKENT. . Zajtrk. Srednjeveška Hiva je pravi
muzej na prostem – v njej preprosto zaživimo bleščeči čas Svilene ceste, karavanskega
vzdušja in takratnega mestnega življenja! Turkizno mesto je obdano s srednjeveškim

obzidjem, v njem pa nas čakajo odlično ohranjene palače, medrese in mošeje, mavzoleji in
druge javne zgradbe. Tu najdemo tudi pravo uzbekistansko tržnico. Prosto za lastno
raziskovanje mesta, obisk čajnic, potepanje po tržnici. Večerja. Večerni polet v Taškent.
Vožnja v hotel. Kratka nočitev. (letalo, H, V)
9. dan TAŠKENT – prehod meje v KIRGIZIJO – OŠ. . Še v trdi temi drvimo skozi
rodovitno dolino Fergane vse do Kirgiške meje. Zdaj vstopamo v odmaknjene kraje
osrednjeazijskih prostranstev. Zajtrk na poti. Eksotični prehod meje in vstop v Kirgizijo, ki je
zamaknjena pravljica z nekega drugega planeta. Oš je staro karavansko mesto. V skladu z
časom se odpravimo do mestne razgledne točke. Zadnji stik s civilizacijo in potovalnim
udobjem, kajti jutri se začenja gorska dogodivščina! Kirgiška večerja. Spanje v ruskem
penzionu oz. pri domačinih. (P, ZV)
10. dan OŠ – SUSSAYMIRSKA PLANOTA (2000 m). . Zgodnji odhod iz Oša in vožnja ob
reki in umetnih jezerih, morda si privoščimo kopanje v Toktogulskem jezeru. Zajtrk na poti.
Skozi ozko gorato dolino Misi preko visokega prelaza vstopimo v deželo kirgiških planšarjev,
na gola travnata prostranstva deročih hudourniških rek in strahovitih kontrastov. Potovanje si
popestrimo s krajšimi sprehodi in postanki za fotografiranje. Proti večeru prispemo na višino
2000 m nad morjem, kjer se srečamo s prvimi kirgiškimi nomadi. Namestitev v penzionu in
prosto za večerni sprehod ali obisk domačinov. Večerja in nočitev. (P, ZKV)
11. dan SUSSAYMIRSKA PLANOTA – SONG KUL (3013 m). . Po zajtrku se vzpenjamo
na planoto Song kul. Vožnja s kombiji skozi Kirgizijo je svojevrstno doživetje! Potovanje je
polno čudovitih panoramskih postankov in krajših sprehodov po naravi in med domačinskimi
vasicami. Pogledi na azijsko višavje gorovja Tjan Šan so nekaj posebnega. Čez divje klance
se po makadamih prebijamo proti najvišje ležečemu jezeru. Tam nas pogostijo domačini.
Namestitev v jurtah pri domačinih na višinski planjavi ob jezeru Song kul v objemu tri
tisočakov. (jurte, ZKV)
12. dan SONG KUL (3013 m). . Zajtrk. Prost dan na višavju izkoristimo za sprehode,
jahanje plemenskih žrebcev ali uživanje v idili najbolj odmaknjenih krajev sveta. Začutimo
neverjetne zgodbe, ki smo jih kdaj poslušali o karavanskih poteh. Spoznamo življenje
planšarjev, ki živijo v teh krajih. Počasi se ustavlja čas. Tu bi lahko preživeli veliko dlje … Po
dogovoru se lahko skupaj odpravimo na nekaj urni sprehod in iskanje petroglifov iz bronaste
dobe, ki so jih izdelali nekdanji prebivalci ob jezeru Song kul. Po želji lahko raziščete okolico
jezera s konji (za doplačilo). Večerja in nočitev v jurtah. (jurte, ZKV)
13. dan SONG KUL – TASH RABAT (3500 m). . Zajtrk. Zapustimo čudovito višavje ob
jezeru Song kul in se po spektakularni cesti med svizci spustimo proti dolini Tash Rabat. Po
dolini se priključimo nekdaj karavanski poti proti Kitajski, kjer danes sopihajo težki ruski
tovornjaki. Skoraj na meji odvijemo v odmaknjeno dolino s posebno energijo. Tu nas čaka
kirgiški dragulj – karavanski dvorec Tash Rabat. Enkratno vzdušje, pika na i. Popoldne
prispemo do jurt. Namestitev. Preostanek dneva izkoristimo za sprehod po okolici in

raziskovanje karavanskega dvorca. Večerja in nočitev v jurtah. (jurte, ZKV)
14. dan TASH RABAT – KOČKORKA (1767 m). . Zajtrk. Prost čas za dušo, hoja v bližnje
hribe ali ježa na konjskih hrbtih (za doplačilo). Pot nas vodi čez prelaz do izgubljene kirgiške
vasice Kočkorka. Večerja in nočitev v preprostem ruskem penzionu. (P, ZV)
15. dan KOČKORKA – ISSYK KUL (1606 m) – BIŠKEK. . Zajtrk. V skladu s časom prosto
za jutranje raziskovanje trgovskega centra Kočkorke, kjer je možno kupiti tudi tradicionalne
izdelke iz klobučevine. Vožnja proti jezeru Issyk Kul (1606 m) in kopanje v višinskem jezeru.
Prosto za kosilo v obalnem mestecu Balikči. Občudujemo razgled na mogočno jezero Issyk
kul. Slovo od kirgiške narave in že drvimo po cesti proti prestolnici Biškek. Na potu se
ustavimo in si ogledamo mesto Burana. Prihod v Biškek ter ogled mesta. Namestitev in
večerja v hotelu. Nočitev. (H, ZKV)
16. dan BIŠKEK - LJUBLJANA. . Zgodnji zajtrk. Polet preko vmesnega letališča proti
Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
Potovanje Klasični Uzbekistan in Kirgizija krovno potovanje, katerega del sta
Klasični Uzbekistan in Doživeta Kirgizija. V primeru, da je Klasični Uzbekistan
združen z potovanjem Klasični Uzbekistan in Kirgizija, obračunamo sorazmerno
doplačilo za skupino v velikosti (manjša skupina), če je manj potnikov le na delu
potovanja.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2397 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb od 9. - 16 dne
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV ** PAKET A
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 22 dni kritje S - posamično
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
2364 EUR

81,00 EUR

4,56 %
165,00 EUR
60,00 EUR
30,76 EUR

10,00 %
5,00 %
3,50 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča

do Ljubljane, če to ni letališče Ljubljana, letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine
(273 EUR), notranji letalski prevoz Urgenč – Taškent, vlak Taškent – Samarkand, nočitve in
prehrana po spodnjem opisu, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, terenskimi
kombiji in drugimi vozili, slovensko vodenje in lokalne vodnike, vse vstopnine po programu,
stroške priprave in organizacijo potovanja.
Namestitve in prehrana: 6 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom v Uzbekistanu, 1 nočitev
v hotelu v Kirgiziji, 3 nočitve v preprostih penzionih z zajtrkom, 4 nočitve v osrednjeazijskih
jurtah. V ceno so vključeni obroki v skladu z oznakami pri vsakem dnevu v programu. V
Kirgiziji ni enoposteljnih sob. Enoposteljnih sob ni tudi v jurti.
Doplačila po želji na kraju samem: – tradicionalno kopališče z masažo v Bukhari: okvirno
35 EUR.
VIZE: Slovenci za obisk Uzbekistana in Kirgizije ne potrebujemo vizuma. Potni list mora biti
veljaven najmanj 6 mesecev od vstopa v Uzbekistan.ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to
potovanje ni.

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 10.11.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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