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UZBEKISTAN
Wyprawa z Bartkiem Sabelą
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ESENCJA
Autentyczność. Bliskie spotkania. 
Przygoda. Odpoczynek. Poznanie.

SZACUNEK
Dialog. Spotkania, które poszerzają świadomość podróżników. 
Najważniejszy jest dla nas człowiek: gość i gospodarz. 
Odwiedzamy pasterzy z hal, mnichów w klasztorach, przewodników 
duchowych, przyjaciół i ich rodziny.

Słuchamy. Pytamy. Działamy! 
Docieramy do miejsc, do których niewielu dotarło. 

Otwieramy przed Wami świat podróży. 
Dajemy Wam klucz do zrozumienia kultury i natury. 

DOŚWIADCZENIE
Pracujemy z najlepszymi. 
Nasz zespół tworzą wyłącznie zaangażowani specjaliści: 
prawdziwi znawcy kultur, uznani reporterzy, znakomici 
fotografowie. Ludzie otwarci, budujący pomosty, przyjaciele 
społeczności.

FAIR TRAVEL
Dbamy o ekologię, płacimy uczciwe wynagrodzenie lokalnym 
pomocnikom, chronimy dzikie zwierzęta. Traktujemy 
z szacunkiem ludzi i ich przestrzeń. Prowadzimy akcję 
charytatywną ochrony świętych miejsc.

Ty poznajesz.
My towarzyszymy.
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Wyprawa nad Morze Aralskie 

Bartek Sabela: „Ta podróż to trochę 
taka pielgrzymka, oddanie hołdu ka-

wałkowi naszej planety. Morze Aralskie 
przyciągnęło mnie tą post apokaliptycz-
ną, postsowiecką wizją świata. Świata 
umierającego, zniszczonego przez ludz-
ką głupotę i arogancję. Ogrom i absur-
dalność tragedii która się tam wydarzy-
ła jest aż trudna do objęcia.

W yprawa nad brzegi wysychają-
cego Morza Aralskiego, to jakby 

podróż w czasie – od zarania naszej cy-
wilizacji, poprzez wieki jej rozkwitu aż 
do tragicznego upadku. Jest to podróż, 
która więcej mówi o naturze człowieka 
niż dziesiątki książek czy filmów.

Poprowadzę Was przez Uzbekistan 
tajemniczy i ciekawy, ten zza odma-

lowanej świeżą farbą fasady, ten niedo-
stępny dla regularnych turystów, a przez 
to barwny i wielowymiarowy. Opowiem 
o doświadczeniach, tych przy pisaniu 
książki oraz tych przy kręceniu filmu do-
kumentalnego. Morze Aralskie wyschnie 
w przeciągu kilkunastu najbliższych lat. 
Być może to ostatnia szansa by je jeszcze 
zobaczyć.”

Soul Travel proponuje autorski pro-
gram w oparciu o własne wieloletnie 

doświadczenie podróżnicze w tym kraju. 
Mała grupa oraz towarzystwo lokalnego 
przyjaciela, profesjonalnego przewodnika 
pozwalają nam pełne doświadczenia kra-
ju i jego kultury. Wyprawa prowadzi przez 
miasta legendarnego Jedwabnego Szlaku, 
kuszących kolorami i zapachami egzotycz-
nych bazarów, mieniących się mozaikami 
niezliczonych medres i meczetów a dalej, 
przez księżycowe krajobrazy pustyni Kyzyl 
Kum usianej prastarymi fortecami i jurta-
mi nomadów, aż po posępne brzegi umie-
rającego Morza Aralskiego z opuszczo-
nymi miastami i rdzewiejącymi statkami. 
Miasto Muynak, niegdyś największy port 
nad Morzem Aralskim, to ostatnie miejsce 
gdzie niezorganizowany turysta może do-
trzeć, tymczasem dla Nas to tylko począ-
tek podróży nad wysychające Morze Aral-
skie. Wsiądziemy w samochody terenowe 
i przemierzymy setki kilometrów w głąb 
księżycowych krajobrazów odległego Ka-
rakałpakstanu (niezależna północna cześć 
Uzbekistanu). Jedyny sposób, by to zrobić 
to specjalny przewoźny obóz: własne śpi-
wory, namioty, kuchnia polowa oraz opie-
ka doświadczonego kierowcy przewodnika. 
Tutaj na tym odludnym pustkowiu najważ-
niejsza jest pełna wystarczalność i bezpie-
czeństwo. To program dla tych, którzy chcą 
doświadczać, a nie tylko zwiedzać. 

UZBEKISTAN

1. WYJĄTKOWY PROGRAM 
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Bartek Sabela, reportażysta, architekt, malarz, fotograf i podróżnik. Jego wyprawa do Uz-
bekistanu zaowocowała poruszająca i szczerą …opowieścią „Może (morze) wróci”, za którą 
otrzymał Bursztynowego Motyla - nagrodę im. Arkadego Fiedlera oraz Nagrodę Magella-
na dla Najlepszej Książki Reportażowej 2013 roku. Bartek ma za sobą kilkadziesiąt spotkań 
z podróżnikami, wiele artykułów i spotkań radiowych, podczas których analizował i przybliżał 
niewyobrażalne szaleństwo jakie wydarzyło się w Uzbekistanie.
„To wszystko można sobie wyobrazić. To wszystko można usłyszeć od ludzi, bo oni jeszcze 
pamiętają, wszak było to jedynie 40 lat temu. To wszystko można także zobaczyć na obrazach 
i rysunkach lokalnych artystów. Chodzę po smutnym mujnackim muzeum i widzę statki le-
niwie kołyszące się na delikatnych falach. Rybaków podnoszących swoje sieci i wyjmujących 
z nich dorodne ryby. Nadmorskie miasteczka z ludźmi spacerującymi przy brzegu. Porty za-
stawione kutrami, łódkami i łódeczkami. Dźwigi rozładowujące stojące w przystaniach traw-
lery. Romantyczne wschody i zachody słońca. Sztormy z białymi falami roztrzaskującymi się 
o skaliste brzegi. Białe klify zachodniego wybrzeża schodzące urwiskami do morza. Maszty 
na tle wieczornego nieba. I kobiety stojące na brzegu, czekające na swoich mężów i synów.” 
- Bartek Sabela, fragment książki „Może (morze) wróci.”

Jezioro Aralskie wciąż widać na wszystkich 
mapach. Możemy je znaleźć w atlasach i na 
globusach. W rzeczywistości jednak już go 
nie ma, umarło. Przez czterdzieści ostatnich 
lat Wielki Aral, zwany przez miejscową lud-
ność Morzem, niegdyś czwarte największe 
jezioro świata, zostało zamienione w jało-
wą, bezkresną pustynię. Dla Sabeli przygo-
da z Uzbekistanem zaczęła się od pewne-
go zdjęcia na którym wielbłąd spacerował 
beztrosko obok stojącego na wydmach 
kutra rybackiego. Co będzie dla Ciebie po-
czątkiem podróży do magicznego miejsca 
jakim jest Uzbekistan i Morze Aralskie?

Mówił André Gide, iż nie da się odkryć 
nowych oceanów, bez odrywania się od 
brzegu, tak samo jak nie da się dotrzeć nad 
Morze Aralskie bez przynajmniej jednego 
noclegu w trasie i dobrego, samowystar-
czalnego obozowiska. Dzięki wyprawie je-
epami gdzie zapakujemy namioty, śpiwory, 
materace, kuchnię polową i pożywienie, 
zyskamy całkowitą wolność w działaniach 
nad morzem Aralskim, spędzając jedną noc 
nad samym Aralskim Morzem a drugą w to-
warzystwie rybaków w Urga.
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3. MORZE ARALSKIE 4. NIEZALEŻNOŚĆ 

2. WYPRAWA Z REPORTEREM - BARTKIEM SABELĄ
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5. CHOREZM 

6. HAMMAM 

8

Niegdyś na terenach dzisiejszego Uzbe-
kistanu, Turkmenistanu i Iranu rozciągało 
się potężne starożytne imperium o nazwie 
Chorezm. To stąd pochodził między innymi 
prorok Zaratusztra, twórca jednej z najstar-
szych na świecie religii monoteistycznych, 
której elementy nadal są obecne w kulturze 
lokalnej ludności. Część z miast Chorezmu, 
takich jak Chiwa czy Kunia Urgencz (obec-
nie w Turkmenistanie) przetrwała do dziś. 
Lecz najbardziej niezwykłe są te opuszczo-
ne, zrujnowane, rozrzucone po pustyni Ky-
zyl Kum, tworzące niegdyś system obronny 
imperium - Elliq Kala (znaczy pięćdziesiąt 
fortec). Do dziś przetrwało około dwudzie-
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Wyobraź sobie górę piany zza której ledwie 
co widać Twoje stopy, poczuj ciepło które 
rozluźnia każdy mięsień, oddychaj głęboko 
aromatycznym i wilgotnym powietrzem - 
taka rzadkość w pustynnym Uzbekistanie. 
Światło do XV-wiecznego hammamu wpa-
da tylko przez otwory w suficie tworząc 
mistyczną atmosferę, słychać rozmowy 
i śmiech, ktoś dolewa herbatę, pociągasz 
łyk. Takie miejsca jeszcze istnieją, niezmą-
cone cywilizacyjnym pospiechem.

stu, z których najbardziej okazałe to Ayaz 
Kala i Toprak Kala. Niektóre z tych budowli 
liczą sobie ponad 2 tysiące lat historii.
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Przylot nad ranem i nocleg w hotelu Uzbe-
kistan. „Nieludzkie, przeskalowane, groź-
ne - kiedy stoisz pod nimi czujesz żelazną 
rękę władzy nad sobą i oko wielkiego brata 
wpatrujące się w ciebie lodowatą źrenicą. 
Architektura w służbie władzy i ideologii.”

Czas na dalsze eksplorowanie miasta i jego 
zakamarków. „Chcesz zobaczyć prawdzi-
wych Uzbeków, przekonać się, jak żyją, jak 
rozmawiają, jacy naprawdę są? Zapomnij 
o zabytkach, zostaw mauzoleum Szach- 
-i-Zinda, Registan, pomniki Amira Timura 
i idź na bazar kupić choćby arbuza. To jest 
prawdziwy Uzbekistan, to jest prawdziwa 
Azja Środkowa, esencja jej kultury, historii 
i charakteru. Śmiało, bez obaw, zanurz się 
w tym, pójdź na zakupy, zagub się w bez-
kresnych uliczkach, straganach, sklepikach, 
targuj się, nie przejmuj się tym, że i tak za-
płacisz więcej, niż powinieneś, rozkoszuj się 
kolorami, zapachami, smakami, rozmowa-
mi, twarzami. Bazar to serce każdego mia-
sta, serce tętniące życiem, prawdziwe, bez 
sztucznych fasad.”
Wieczorna degustacja najlepszych nale-
wek, koniaków i win w winnicy z ponadstu-
letnią tradycją. Nocleg w Samarkandzie.

Dzień 1 : Wylot z polski i lot 
z przesiadką do Uzbekistanu 

Dzień 2 : 
Taszkent - Samarkanda

Późne śniadanie i wyjazd do Samarkandy 
przez ziemie pasterzy i opuszczone wioski. 
Samarkanda, perła Jedwabnego Szlaku, 
ukochane miasto wielkiego bohatera naro-
dowego Amira Timura. „O potędze władcy 
świadczy architektura miasta. Główne za-
bytki Samarkandy pochodzą właśnie z cza-
sów panowania Timura oraz jego synów. 
Cudowne wręcz budyni Registanu (Registan 
znaczy miejsce na piasku), meczetu Bibi 
Chanum, czy zespołu świątynnego Szach-i- 

Zinda; niekończące się mozaiki przyprawia-
ją o zawrót głowy, a ilość świątyń jest nie 
do objęcia.”

1110

Dzień 3 : Samarkanda 



Dzień na poznanie baśniowego skansenu 
zamkniętego w wewnętrznych zachowa-
nych murach miasta Ichan Kala. Tutaj też, 
w obwarowanym królestwie leżą najpięk-
niejsze skarby miasta: trzy minarety, w tym 
najgrubszy (Kalta Minor) i najwyższy w ca-
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Dzień 7 : Buchara - Chiwa 

Dzień 9 : Chiwa - Ayaz Kala  
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Dzień 4 : Samarkanda - 
Buchara

Przyjazd do Buchary w godzinach popołu-
dniowych. Czas na odpoczynek i pierwszy 
spacer po wąskich uliczkach miasta. „Bu-
chara jest znacznie bardziej kameralna, 
przytulna, niezmienna od wieków. Błądze-
nie po bucharskich uliczkach to czysta przy-
jemność. Tu domostwa, tu jakiś warsztat, 
tu ludzie pijący herbatę w czajchanie, a tu 
– proszę – medresa Mir-i Arab z początku 
XVIw. Całe miasto sprawia wrażenie jedne-
go wielkiego zabytku.” Kolacja w Labi Hauz, 
na głównym placu miasta w podcieniach 
przy fontannie. 
Nocleg w Bucharze. Dzień  odpoczynku,  który  wypełnimy  spo-

kojnymi spacerami po żydowskiej części 
miasta. Odwiedzi-my dom Mubinjona, opi-
sywany w książce „Może (Morze) wróci”, 
małą synagogę, kameralną galerię sztuki, 
warsztat, w którym produkuje się tradycyj-
ne bucharskie lalki. Będzie również czas na 
zakupy, kawę na placu Lyabi Hauz i rozmo-
wy z mieszkańcami Buchary.
Nocleg w Bucharze.

Przejazd przez pustynię Kara Kum (Czarne 
Piaski) i Kyzyl Kum (Czerwone Piaski) oraz 
rzekę Oxus, zwany dzisiaj Amu Darią. „Kie-
dy myślimy o Jedwabnym Szlaku, nasuwają 
się nam romantyczne skojarzenia, obrazy 
wielbłądów sunących przez wydmy w ryt-
mie arabskich nut, złote kopuły świątyń 
w tle, fatamorgany, palące słońce i ośnie-
żone szczyty Hindukuszu w tle. I jeszcze ten 
jedwab: lekki, ulotny, luksusowy, bezcenny. 
Tajemniczy. Legenda, utrwalona w poema-
tach, wierszach i na obrazach. I coś w tym 
jest.”

Poranny przejazd poza mury miasta do 
Elliq Kala, które są pozostałościami staro-
żytnej cywilizacji rejonu Chorezm. „Naj-
starsze z budowli liczą sobie ponad 2000 
lat historii. I te, podobnie jak Chiwa, są 
zbudowane z gliny, trzciny i błota. Niektóre 
posadowione na wzgórzach, inne na rów-
ninach, ale zawsze tak, że będąc w jednym 

Czas na eksplorowanie miasta i poznanie 
jego historii oraz ukrytych w plątaninie 
ulic zabytków: mauzoleum Ismaila Saimo-
nida, meczet Bala Chauz, forteca Arka oraz 

Dzień 5 : Buchara

Dzień 6 : Buchara

kompleks Poli Kaljan z jedyną działającą 
nieprzerwanie Medresą Mir-i-Arab. Po 
południu czas wolny na zakupy lub wizytę 
w XV wiecznym hammamie (osobno ham-
mam męski, osobno żeński) - wspaniałe 
doświadczenie! „Buchara jest znacznie 
bardziej kameralna, przytulna, niezmienna 
od wieków. Błądzenie po bucharskich ulicz-
kach to czysta przyjemność. Tu domostwa, 
tu jakiś warsztat, tu ludzie pijący herbatę 
w czajchanie, a tu – proszę – medresa Mir-
-i Arab z początku XVIw. Całe miasto spra-
wia wrażenie jednego wielkiego zabytku.” 
Nocleg w Bucharze.

Dzień 8 : Chiwa 

łym Uzbekistanie (Islam Hoja), kilkanaście 
medres oraz wspaniale zachowany meczet 
z XX wieku. Przepiękna perła architektury 
wpisana na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Nie zabraknie czasu na lokalne 
życie: „Każde popołudnie w Chiwie kończy 
się meczem piłkarskim z miejscowymi dzie-
ciakami. Po paru dniach jestem już znany 
w całym Iczan Kala; czasami spacerując, 
słyszę za sobą głosy chłopaków: „Polsza-
aaaa!”. Ale dziś przytrafia się także coś in-
nego. Jeden z chłopaków zaprasza mnie 
na... wesele! W jego rodzinie jest dziś hucz-
ne przyjęcie, wszyscy są zaproszeni, obco-
krajowcy również!”.
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z nich, widzisz na horyzoncie następny; 
kiedyś widocznie służyły jako łańcuch for-
tec broniących regionu przed plemionami 
nomadzkimi czy najeźdźcami ze Wschodu. 
Obecnie żaden z zamków nie jest zamiesz-
kały, zostały z nich najczęściej same mury 
i zarysy budynków, niektóre imponujących 
rozmiarów. Gliniane konstrukcje wyglądają 
jak topiące się w słońcu lody lub czekolada. 
Zniszczone wiekami surowej aury, zamaza-
ne kształty rozlewają się po pustynnym kra-
jobrazie jak budyń. Każdy z zamków można 
bez ograniczeń zwiedzać, nie ma opłat za 
wstęp, nie ma wytyczonych dla turystów 
ścieżek. Można wejść wszędzie, pobłądzić 
w glinianych tunelach, zajrzeć do różnych 
dziwnych pomieszczeń, wejść na mury. 
Można się poczuć władcą wypatrującym na 
horyzoncie wrogich hord.” 
Nocleg w jurtach nieopodal najlepiej za-
chowanego miasta Ayaz Kala.

Dzień 10 : 
Ayaz Kala - Nukus 

Naszą klimatyzowaną karawaną wyruszy 
dalej na północny zachód aż do miasta 
Nukus. Miasto samo w sobie nie jest zbyt 
ciekawe, ot stolica Karakałpacji pierwsza 
obowiązkowa brama do morza Aralskie-
go. Skrywa jednak niesamowite muzeum, 
którego zbiorów nie powstydziłby się Luwr 
czy londyńska Tate, jak pisze Bartek Sabe-
la: „Muzeum w Nukusie jest dziś drugą na 
świecie kolekcją obrazów rosyjskiej awan-
gardy, artystów wyklętych. Ale nie tylko. 
Znajduje się tam również ogromna wysta-
wa poświęcona kulturze i historii Karakał-
pakstanu oraz dział na temat Morza Aral-
skiego. Tutaj stoi także ostatni z tygrysów 
kaspijskich, które żyły niegdyś w lasach del-
ty Amu-darii, zastrzelony w 1972 r. Razem 
zbiory muzeum liczą ponad 90 000 obiek-
tów. Zmarłemu w 1984 r. Sawickiemu pre-
zydent Uzbekistanu (wywodzący się w pro-

stej linii z partii komunistycznej!) w uznaniu 
zasług przyznał nawet jakiś niezwykle waż-
ny uzbecki order, coś w rodzaju naszego Or-
deru Orła Białego.”

Dzień 11 : 
Nukus - Morze Aralskie 

Wcześnie rano wsiadamy się do samocho-
dów terenowych (4x4) i przecinając deltę 
Amu Darii zmierzamy na płaskowyż Ustiurt. 
„Do dzisiejszych brzegów Morza Aralskiego 
dojedziemy od strony południowo - za-
chodniej. Ezoteryczny krajobraz przesuwa 
się nam za oknami. Jednostajny. Abstrak-
cyjny. Posępny. To chyba najlepsze słowo 
określające płaskowyż Ustiurt: posępny. 
Ziemia spalona, popękana od upalnego 
słońca i suszy. Dawno nie spadła tu kropla 
deszczu. Roślin nie ma, tylko jakieś karło-
wate krzaczki, sprawiające wrażenie mar-
twych. Zresztą wszystko tu jest martwe. 
Tylko daleko na horyzoncie widać jakąś bli-
żej nieokreśloną prześwitującą przez skłę-
bione obłoki jasność.” 
Dojazd o brzegów morza Aralskiego i noc-
leg w namiotach, prosta kuchnia polowa, 
ognisko.

Dzień 12 : Morze Aralskie - 
Urga - Wioska rybacka nad 
dawnymi brzegami morza 

Wschód słońca nad morzem Aralskim: 
„Morze. Jest coś dziwnego w tym spotka-
niu. Jakbym widział przed sobą ogromne, 
piękne, konające zwierzę, wieloryba lub 
słonia. Już nic nie można zrobić, można 
tylko spojrzeć mu w oczy. Wyruszymy rów-
nież klifami Ustiurtu z widokami na Morze 
Aralskie. Dotrzemy do miejscowości Urga, 
starej opuszczonej osady. Kiedyś to była 
wioska rybacka. Mieszkali w niej głównie 



16 1716 17

Rosjanie. Tam, jak te ruiny stoją, to była 
szkoła. Tak, szkołę tu nawet mieli. A tam 
były bloki mieszkalne. Kiedy Aral odszedł, 
wszyscy wyjechali. Zostało czterech.” 
Spotkanie z pozostałą niewielką społecz-
nością rybaków. Opowieści. Nocleg w Urga 
w namiotach.

Dzień 13 : Urga - 
Muynak - Nukus 

Muynak - niegdyś największy port nad 
morzem Aralskim i luksusowy kurort wy-
poczynkowy byłego ZSRR. Obecnie miasto 
widmo, z ostatnimi mieszkańcami, którzy 
Bartkowi Sabeli opowiadają historię mia-
sta: „Bo woda kiedyś była tutaj– pokazuje 
laską w dół urwiska. - Jeszcze w 1970 roku. 
Tu, gdzie dziś stoją wraki, było pełno wody. 
Potem było już coraz gorzej. Nasz Aral za-
czął odchodzić. W 1980 roku był już trzy ki-
lometry stąd. Kutry odpływały coraz dalej 
i dalej, na głębsze wody, a w 1984 w ogóle 
prze- stały pływać, bo brzeg był za daleko. 
Te, co tu stoją, to tylko przybrzeżne kutry. 
Wszystkie duże statki zostały tam, daleko, 
na dnie. Stały się grobem Arala. Ale nawet 
je z czasem zabrali.”
Wieczorem powrót do Nukus, kolacja i noc-
leg w hotelu.

Wylot nad ranem z Uzbekistanu. Przylot do 
Polski w godzinach przedpołudniowych.

Dzień 14 : 
Nukus - Taszkent 

Dzień 15 : 
Taszkent - Warszawa

Poranny przelot do Taszkentu, a następnie 
pełen dzień na zwiedzanie miasta i jego 
ukrytych zakamarków. „Stary Taszkent 
niknie w oczach i już niedługo pewnie nie 
zostanie po nim żaden ślad. Może właśnie 
dlatego tak mi się spodobało to miasto? 
Miasto zranione, okaleczone. Może to dla-
tego, że przez wiele lat mieszkałem w War-
szawie, której historia jest przecież w pe-
wien sposób podobna, tyle że zniszczyli ją 
ludzie, a nie matka natura. Warszawę także 
uważa się za miasto nieprzyjazne, brzydkie 
i od razu zaprasza się turystów do Krakowa. 
A przecież nasza stolica jest przepiękna, tyl-
ko trzeba to odkryć, poświęcić temu trochę 
czasu, poznać jej tragiczną historię. Wtedy 
wyłania się niesamowite, wielowarstwowe 
miasto, które możemy zrozumieć. Podob-
nie jest z Taszkentem. Wydaje się, że taka 
jest przypadłość miast, które były stolicami 
poszczególnych państw bloku sowieckiego, 
przebudowanych na radziecką modłę bez 
żadnego szacunku dla tkanki miasta i histo-
rycznej zabudowy.”
Wizyta w sercu miasta, czyli na bazarze 
Chorsu oraz wieczorny spacer po ulicach 
zwanych Brodwayem. Nocleg (pół nocy) 
w hotelu i poranny wylot do kraju.
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CZAS TRWANIA:
15 dni 

Świadczenia

WLICZONE W KOSZTY WYPRAWY:

NIEWLICZONE W KOSZTY WYPRAWY:

ORGANIZATOR:

INFORMACJE I ZAPISY:

• przelot wewnętrzny: Nukus – Taszkent (limit bagażu 20 kg + 5 kg) + 
opłaty lotniskowe,

• zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* w pokojach dwuosobowych, 2 noce 
w jurtach (4 osobowe), 1 nocleg w namiotach dwuosobowych

• odżywcza uzbecka i międzynarodowa kuchnia (śniadania 
i obiadokolacje)

• transport prywatnym autokarem, nad Morzem Aralskim autami 
terenowymi z napędem 4x4

• przewodnictwo reportera i znawcy regionu – Bartka Sabeli,
• opieka lokalnych przewodników
• butelka wody dziennie
• ubezpieczenie KL – 50 000 EUR, NW – 16 000 PLN, BAGAŻ – 1600 PLN
• składka Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

5% dochodów wspiera lokalne projekty w krajach odwiedzanych przez 
Soul Travel 

• bilety na trasie Warszawa- Taszkent- Warszawa około 2100 PLN,
• na opłaty do wejść do obiektów, donacje dla kierowców i lokalnych 

przewodników, napiwki* oraz opłaty za fotografowanie należy 
przeznaczyć 360 USD,

• napiwki w Uzbekistanie stanowią część pensji.

Soul Travel 
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycz-

nych Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 

Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA: 02.253.914

info@soultravel.pl (zalecany kontakt)
tel: 0048 501 023 258 Renata Sabela
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GRUPA: 
6-10 osób

Aby móc zbliżyć się do co- dziennego życia mieszkańców, uczestniczyć 
w kameralnych rytuałach czy wreszcie być goszczonym w ich domach 
stawiamy na małą spontaniczną i mobilną grupę. Wiemy, jak bardzo 
przekłada się to na komfort podróży i możliwość poznania życia od kuch-
ni.

KOSZT:
4000 PLN + 1780 USD
Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezer-
wacją miejsca.
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