Doživeta Kirgizija, 8 dni
Hotel 2-3*, penzioni, jurte, polpenzion, razno
– spoznajte prelepo naravo prvinske Kirgizije
– začutite čarobnost srednjeveške muslimanske zgodbe
– naj vas očara vzdušje osrednjeazijske Mezopotamije

12.06.2022 do 19.06.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
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.
Doživeta Kirgizija 8 dni je del potovanja Klasični Uzbekistan in Kirgizija 16 dni.

1. dan LJUBLJANA – BIŠKEK. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru
prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Biškek. (letalo)
2. dan BIŠKEK – SUSSAYMIRSKA PLANOTA (2000 m). . Jutranji pristanek v Biškeku.
Čaka nas raznolika pot do Sussaymirske planote. Vmesni postanki za krajše sprehode in
postanke za fotografiranje. Proti večeru prispemo na višino 2000 m nad morjem, kjer se
spoznamo s prvimi kirgiškimi nomadi. Namestitev v penzionu in prosto za večerni sprehod ali
obisk domačinov. Večerja in nočitev. (P, ZKV)
3. dan SUSSAYMIRSKA PLANOTA – SONG KUL (3013 m). . Zajtrk. Srečanje s skupino.
Odpravimo se na pot in že se vzpenjamo na planoto Song kul. Vožnja s kombiji skozi
Kirgizijo je svojevrstno doživetje! Glavna kirgiška cesta je eksotika iz filma “Ko to tamo
pjeva”. Potovanje je polno čudovitih panoramskih postankov in krajših sprehodov po naravi
in med domačinskimi vasicami. Pogled na azijsko višavje gorovja Tjan Šan, kjer se za
vsakim ovinkom dviga nov “Ah!” in “Oh!” je nekaj posebnega. Čez divje klance se po
makadamih prebijamo proti najvišje ležečemu jezeru dobrih 3000 m nad morjem. Komur
uspe, ga pogostijo domačini. Namestitev v jurtah pri domačinih na višinski planjavi ob jezeru
Song kul v objemu tri tisočakov. (jurte, ZKV)

4. 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)
5. 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, v katere se namestimo. Preostanek dneva izkoristimo za sprehod po okolici
in raziskovanje karavanskega dvorca. Večerja in nočitev v jurtah. (jurte, ZKV)
6. 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)
7. 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 sodobnem mestu Biškek. Na potu se
ustavimo in si ogledamo mesto Burana. Prihod v Biškek ter ogled mesta. Namestitev in
večerja v hotelu. Nočitev. (H, ZKV)
8. dan BIŠKEK - LJUBLJANA. . Zajtrk. Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
Doživeta Kirgizija 8 dni je del potovanja Klasični Uzbekistan in Kirgizija 16 dni.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

Redna cena
1560 EUR

Aktualna cena
1560 EUR

120,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja**
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 8 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

4,56 %
30,00 EUR
15,73 EUR

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

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča
do Ljubljane, če to ni letališče Ljubljana, letalski prevoz, varnostne in letališke pristojbine
(280 EUR), nočitve in prehrana po spodnjem opisu, prevoze in oglede s terenskimi kombiji in
drugimi vozili, slovensko vodenje (od 2. oz. 3. dne dalje) in lokalne vodnike, stroške priprave
in organizacijo potovanja.
Namestitve in prehrana: 1 nočitev v hotelu z zajtrkom, 2 nočitvi v preprostih penzionih s
polpenzionom, 3 nočitve v osrednjeazijskih jurtah s polpenzionom, 5x kosilo. V Kirgiziji ni
enoposteljnih sob. V ceno so vključeni obroki v skladu z oznakami pri vsakem dnevu v
programu.
VIZE: Za Kirgizijo Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list.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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