Prvinski Tadžikistan, 15 dni
Hoteli 2-4*, penzioni, zajtrk/polni penzion
– spektakularne vožnje po Pamirski avtocesti,
– Veliki Pamir in vasice na Strehi Sveta
– dolina Bartang – ena najlepših dolin v Pamirju,
– Wakanski koridor in spogledovanje z Afganistanom

15.09.2022 do 29.09.2022
99 - Oskar Plus
Višek potovanja je doživetje Pamirske ceste, ki vas skozi Wakhanski koridor pelje v
najbolj odmaknjene kotičke sveta. Med izjemnimi panoramami visokih hribov in plemenskih
Tadjikov, Kirgizov in drugih ljudstev, ki so si v teh odmaknjenih kotičkih našli zatočišče in v
najbolj skromnih pogojih tudi sposobnost preživetja. Poučno in presežno hkrati.
Skozi Tadžikistan je potekala tudi Svilna 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. Zapuščina
priča o zaratustrski, budistični, hindujski, krščanski in nazadnje o islamski civilizaciji.
Narava je presežek celotnega potovanja. Vstopamo v najbolj odročne predele sveta. Pot
nas vodi mimo znamenitega sedemtisočaka Leninov vrh do veličastnega visokogorskega
jezera Karakul pod mogočnim očakom Mustag Ato.
Mnogo je doživetij, ki ustvarjajo nepozabne potovalne zgodbe. Raziskovanje vasice
“Konec sveta”, sproščanje v vrelcih z vročo vodo, spoznavanje domovine znamenitih
Wahkov, pogovori z zgovornimi Afganci na “nikogaršnji zemlji”, raziskovanje dolino Bartang,
ki slovi kot ena najlepših in zelo rodovitnih dolin v Pamirju.
Drzno in razgibano potovanje, ki nudi neverjetno izkušnjo.
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 – prehod meje OYBEK – KUDŽAND. . Jutranji pristanek v Taškentu.
Takoj se odpravimo na pot proti meji Oybek proti mestu Kudžand, ki je drugo največje mesto
Tadžikistana. Zajtrk na poti. Po prihodu namestitev v hotelu in kosilo. Nato se odpravimo na
raziskovanje mesta. Ogledamo si mestni muzej, mavzolej Shayh Muslihiddin ter obiščemo

znamenito tržnico Panjshanbe, ki je najstarejša tržnica v Tadžikistanu. Povratek v hotel.
Večerja in nočitev. (H, ZKV)
3. dan KUDŽAND – ISTARAVSHAN – SARITAG. . Zajtrk. Odpravimo se na pot in naš prvi
postanek je v muzejskem mestu Istaravshan, ki je starodavna prestolnica trgovine in obrti. Je
celo eno najstarejših mest v celotni Centralni Aziji. Ogledamo si staro mestno jedro ter
mošejo Shohi Zinda. Kosilo v lokalni restavraciji. Vožnja v vas Saritag. Namestitev v
preprostem penzionu, večerja in nočitev. (P, ZKV)
4. dan SARITAG – izlet do jezera ISKANDERKUL – SARITAG. . Po zajtrku se
odpravimo do jezera Iskanderkul, ki se nahaja v osrčju Fanskih gora. Dan preživimo ob tem
slikovitem jezeru, ki je eno najlepših jezer v Tadžikistanu. Je trikotne oblike ter smaragdno
zeleno-modre barve. Iz jezera teče hitra reka Iskandar-darya, ki tvori čudovit in slap,
imenovan tudi “Fan Niagara”, ki pada z višine 38 metrov. Vrnitev v vas Saritag. Večerja in
nočitev. (P, ZKV)
5. dan SARITAG – prelaz ANZOB (2900 m) - DUŠANBE. . Zajtrk. Odpravimo se na daljšo
pot proti Dušanbeju. Prečkamo prelaz Anzob ter predor Istiqlol. Kosilo na poti. Prihod v
Dušanbe. Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. (H, ZKV)
6. dan DUŠANBE.. Zajtrk. Dan namenimo raziskovanju tadžiške prestolnice. Obiščemo
narodni muzej, kjer bomo zaokrožili zgodovinski pregled Tadžikistana. Med drugim v muzeju
hranijo tudi 14 m dolg in 1600 let star kip spečega Bude. Nato se sprehodimo po glavni
aveniji ter si ogledamo palačo Navruz, spomenik Somoni pa park Rudaki. Kosilo v lokalni
restavraciji. Nato se odpeljemo do 30 km oddaljene trdnjave Hissar, kjer je leta 1924 potekal
zadnji boj med Rdečearmejci in Mudžahidi. Po ogledu povratek v hotel. Večerja in nočitev.
(H, ZKV)
7. dan DUŠANBE – KALAIKHUN. . Zajtrk. Čaka nas dolga ter naporna vožnja po “Pamir
Highway” do Kalaukhuna. Pot okrasimo s krajšimi postanki ter ogledom trdnjave Hulbuk.
Kosilo na poti. To območje je bolj tradicionalno, moški nosijo značilne brade, ženske pa so
oblečene v tradicionalna oblačila. Prihod v Kalaikhun. Namestitev, večerja in nočitev. (P,
ZKV)
8. dan KALAIKHUN – KHOROG. . Zajtrk. Odpravimo se na pot, ki nas vodi vzdolž meje z
Afganistanom. Postanki in kosilo na poti. Prispemo v mesto Khorog, ki leži v ozki dolini in se
nahaja na nadmorski višini 2.060 m. Mesto je obkroženo z nasadi jabolk, marelic ter murv in
topoli. Ogledamo si mesto, obiščemo mestni muzej ter botanični vrt. Za prijeten zaključek
dneva se sprehodimo skozi mestni park ter bazar. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZKV)
9. dan KHOROG – YAMG. . Zajtrk. Čaka nas vožnja do vasi Yamg. Da pot ne bo prehuda,
si z vmesnimi postanki najprej ogledamo kraj Garmchasma, najbolj znani termalni izvir v
deželi. Kosilo na poti. Ogledamo si tudi trdnjavo Kakh-Kakh in svetišče Shohi Mardon, ki se

nahaja na bregu reke Panj. Prihod v vas Yamg. Namestitev v preprostem penzionu. Večerja
in nočitev. (P, ZKV)
10. dan YAMG – LANGAR. . Zajtrk. Čaka nas vožnja do vasi Langar. Naredimo postanek v
dveh vasicah. Prva je vasica Yamchun, kjer si ogledamo mestno trdnjavo in sveti izvir Bibi
Fotima. Naslednja vasica je Yamg jamoat Vrang. Tu se nahaja muzej Muborakija Vakhanija,
ki je bil priljubljen filozof, pesnik, glasbenik, umetnik astronomskih umetnikov in verski
strokovnjak. Kmalu prihod v vas Langar. Namestitev v penzionu. Večerja in nočitev. (P, ZKV)
11. dan LANGAR – jezero YASHIKUL – MURGAB. . Zajtrk. Danes nas čaka vožnja do
Murgaba preko prelaza Khargushi (4344 m nadmorske višine). Na poti si ogledamo
budistični samostan, ki se nahaja na pobočju prve desne terase reke Panj in jezera Yashikul.
Po ogledu vožnja do jezera Yashikul, ki pomeni »zeleno jezero«. Nahaja se na 3700 m
nadmorske višine, dolgo je 19 km ter 1-4 km široko, z največjo globino 50 m. Sprehod ob
jezeru. Vožnja do vasi Alichur, kjer imamo kosilo. Pozno popoldne prispemo v Murgab –
najvišje okrožje Tadžikistana, ki se nahaja na 4314 m nadmorske višine. Namestitev v
penzionu. Večerja in nočitev. (P, ZKV)
12. dan MURGAB – jezero KARAKUL - vznožje gore PIK LENINA. . Zajtrk. Vožnja do
jezera Karakul. Prečkamo najvišji prelaz v Centralni Aziji”, Ak-baytal”, ki se nahaja na kar
4655 m nadmorske višine. Ko prispemo, namenimo čas za kratek sprehod in počitek ob
jezeru Karakul, znanega slanega Črnega jezera, ki leži kar 100 m višje od slavnega jezera
Titikaka v Andih. Po kosilu se odpravimo do vznožja gore Pik Lenina. Gora Pik Lenina (7134
m) je druga najvišja gora v Kirgiziji in Tadžikistanu, ter velja za eno najlažje dostopnih
sedemtisočakov na svetu. Morda se nam posreči zagledati sam vrh omenjene gore. Vožnja
do našega penziona. Namestitev, večerja in nočitev. (P, ZKV)
13. dan jezero KARAKUL - SARY TAŠ – OŠ (Kirgizija). . Zajtrk. Vožnja preko prelaza
Sary Taš proti kirgizijskemu Ošu. Mesto Oš je eno najstarejših in najpomembnejših mest v
Centralni Aziji. Poleg ostalih zanimivosti zagotovo najbolj izstopa slikovita tržnica.
Povzpnemo se tudi na Sulejmanovo goro (Unesco). Od tu se odpirajo čudoviti razgledi.
Vožnja v hotel. Namestitev in nočitev. (H, Z)
14. dan OŠ - prehod meje DOSTLIK - MARGILAN – KOKAND – TAŠKENT. . Po zajtrku
vožnja proti uzbekistanski meji “Dostlik”. Nadaljevanje vožnje do Taškenta s postankom v
Mragilanu, kjer si ogledamo “Tovarno svile”. Še en postanek naredimo v Kokandu, kjer si
ogledamo palačo Khudayarhon. Pozno popoldanski prihod v Taškent. Zadnji večer preživimo
na slavnem Broadwayu, kjer podoživimo neverjetno potovanje, ki smo ga prepotovali.
Večerni prevoz na letališče. (Z, ni nočitve)
15. dan TAŠKENT – LJUBLJANA . Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)

Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2397 EUR

Aktualna cena
2397 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

150,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Vizum za Tadžikistan
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično - nad 3000m
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje M - posamično - nad 3000m

4,56 %
180,00 EUR
80,00 EUR
60,00 EUR
34,68 EUR
45,54 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

10,00 %
39,00 EUR
5,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (280 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, nočitve po spodnjem opisu, prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu
potovanja, vse prevoze in oglede, vstopnine po programu, vsa potrebna dovoljenja, lokalne
vodnike, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacijo potovanja.
Namestitve: 5 nočitev v hotelih 2-4* (lokalna kategorizacija), 7 nočitev v preprostih
penzionih pri domačinih. Penzioni v Tadžikistanu so zelo preprosti, WC in kopalnica sta
lahko skupna.
VIZA: Slovenci za potovanje v Tadžikistan potrebujemo vizum in dovoljenje za območje
GBAO,
ki
si
ga
lahko
uredite
sami
preko
spleta
na
naslovu https://www.evisa.tj/index.evisa.html ali vam ga za doplačilo uredimo mi. Za vstop v
Uzbekistan in Kirgizijo ne potrebujemo vizuma. Potni list mora biti veljaven vsaj 6
mesecev.ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. VIŠINA IN VIŠINSKA
BOLEZEN: Potovanje se odvija na višini od 1800 – 4.282 m, najvišja točka je 4.282 m.
Obstaja možnost višinske bolezni, pred samim potovanjem se morda posvetujte z
zdravnikom. Potovanje vključuje aklimatizacijski pristop ter gibanje in dinamiko, ki telesu
pomaga premagovati višinske izzive. Z dobro telesno kondicijo se možnost višinske bolezni
zmanjšuje. Za uspešno prilagoditev višini priporočamo: počasno gibanje, pitje vode (vsaj 3l
ali več na dan), pomaga tudi uživanje česna (posvetujte se z vašim zdravnikom).V primeru
večjih težav, zaradi višine, pomaga edino spust na nižjo višino. Agencija Oskar ni

odgovorna za stroške, ki nastanejo zaradi tega.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 26.01.2022
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
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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