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UZBEKISTAN
Sekrety mistrzów
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Uzbekistan
Sekrety mistrzów

Wyprawa do Uzbekistanu to bli-
skie spotkania z lokalnymi rze-
mieślnikami wśród cudów archi-
tektury.
Tutaj oszałamiające budowle sprzed lat 
przeplatają się z domostwami, wąskimi 
uliczkami i warsztatami rękodzieła. Po-
znasz sekrety pracowni mistrzów – naj-
bardziej cenionych rzemieślników, lokal-
nych artystów i gospodyń. Zobaczysz, 
jak powstają m.in. misternie tkane dy-
wany, słynne hafty suzani, miniatury i lal-
ki z papieru mache. Przyjrzysz się pracy 
z dłutem w drewnie i metalu. Wybierzesz 
się w podróż Jedwabnym Szlakiem, aby 
zgłębić tajemnicę powstawania jedwa-
biu. Na obserwacji się nie skończy! Weź-
miesz udział w licznych warsztatach po 
okiem mistrzów. A górska część wypra-
wy pozwoli Ci nacieszyć się majestatem 
Zachodniego Tienszanu.
Uzbekistan to perełka wśród wypraw 
Soul Travel. Bartek Sabela napisał na-
gradzaną książkę „Może (morze) wróci”, 
a Renata odwiedza tam swoich przy-
jaciół. Byliśmy tam ponad 30 razy. A tą 
wyprawą udowadniamy, że Uzbekistanu 
możesz doświadczać za każdym razem 
inaczej. 

wizyty w cechach i pracowniach 
rzemieślniczych z czasów Jedwab-
nego Szlaku

warsztaty kulinarne, garncarskie, 
ceramiczne i wyszywania jedwabiu

trekking w górach Zachodniego 
Tienszanu (noclegi pod gwiazdami)

przejazd Kolejami Dużych Prędkości 
i metrem w Taszkencie

eksploracja najpiękniejszych miast 
Uzbekistanu

spacer po klimatycznej żydowskiej 
dzielnicy Buchary

uczta w 200-letnim, uzbeckim domu

degustacja najznamienitszych al-
koholi w ponad 100-letniej winnicy

degustacje i nauka targowania na 
najsłynniejszych bazarach

regeneracja w tradycyjnym, XV
-wiecznym hammamie

długie rozmowy, niespieszne zakupy 
i odpoczynek w czajchanie

Co się wydarzy w trakcie wyprawy?
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Przewodnicy i ich nastawienie są klu-
czem do wspaniałej atmosfery podczas 
wyprawy. Dlatego w tę podróż zabierze 
nas przewodniczka obeznana  z górami, 
autorytet w sprawach trekkingowych 
– Katarzyna Mazurkiewicz. Kobieta, dla 
której życie jest podróżą, a spotkania 
z ludźmi – głębokim doświadczeniem. 
Od ponad 30 lat eksploruje tereny Azji, 
poznając góry i ich mieszkańców na 
wszelkie sposoby. 

Przewodnicy

Naszym lokalnym towarzyszem będzie 
rodowity mieszkaniec Buchary i nasz 
przyjaciel, Rustam. Jest certyfikowanym 
przewodnikiem turystycznym po Uzbe-
kistanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Ta-
dżykistanie i Turkmenistanie. W tradycji 
uczenia się o uzbeckich wartościach 
kulturowych wychował go ojciec, znany 
hotelarz. Rustama od dzieciństwa fa-
scynowała historia ojczyzny, architek-
toniczne cuda Uzbekistanu i kryjące się 
za nimi historie. W końcu, ile razy można 
przechodzić do szkoły koło wspaniałych 
medres, strzelistych minaretów, drew-
nianych meczetów i nie dziwić się ich 
pięknu? Jego ulubione miasta w Uzbe-
kistanie to rodzinna Buchara oraz Khiva.

Na trekking zabierze nas Sergiej, który 
większość swojego dorosłego życia spę-
dził w górach, od ponad 30 lat przewod-
nicząc wyprawom na szlaki Tienszanu. 
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Kulturę Uzbekistanu poznasz dzięki spo-
tkaniom z lokalnymi rzemieślnikami. Zo-
baczysz, jak się wytwarza pieczołowicie 
tkane dywany. Podpatrzysz, jak powsta-
ją ręcznie wykonane noże i nożyczki. 
Poznasz kunszt mistrzów, pracujących 
z dłutem w drewnie i metalu. Przekonasz 
się, w czym tkwi sekret słynnych haftów 
suzani. Poznasz mistrza malowania mi-
niatur, mistrza kukiełek i lalek z papieru 
mache. Zasmakujesz aromatycznych 
przypraw, suszonych owoców i mio-
du z plastra na lokalnych bazarach. To 
okazja na przywiezienie pamiątek, któ-
re skradną serca Twoich bliskich, a przy 
tym wesprą uzbeckich rękodzielników.

Plov, szaszłyki, dimlamy, manty, zupa 
szorba – kuchnia uzbecka jest prosta, ale 
wyśmienita. To atrakcja sama w sobie. 
Bazuje na doskonałej jakości produk-
tach, delikatnych przyprawach i urzeka-
jących, słodkich warzywach i owocach. 
Choć podstawą kuchni jest mięso, to 
wbrew pozorom, kuchnia uzbecka jest 
rajem dla wegan i wegetarian. Inten-
sywne słońce sprawia, że nigdzie nie 
spróbujesz tak smacznych pomidorów, 
ogórków, sałat, melonów, czy kolendry, 
jak w Uzbekistanie. 

Sztuka Uzbekistanu Lokalna kuchnia
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Pociągi w Uzbekistanie są... bardzo no-
woczesne. Tzw. Koleje Dużych Prędkości 
pozwolą nam sprawnie dotrzeć do celu 
i podziwiać zmieniające się krajobrazy. 
Wszystko w wysokim komforcie. Pociągi 
Afrosiab i Sharq osiągają prędkość do 
250 km/h. W tych okolicznościach ko-
lejny raz spotkasz się z uzbecką kulturą 
– podczas rozmów z Uzbekami, towarzy-
szami naszej podróży. Mieszkańcy Uzbe-
kistanu chętnie nawiązują rozmowę, są 
przyjacielscy i ciekawi drugiego człowie-
ka, a przy tym nienachalni. 

Przejazd pociągiem

Buchara 
i Samarkanda

W Samarkandzie i Bucharze przeniesiesz 
się do krainy z opowieści Szeherezady. 
To miasta, które w całości są zabytkami. 
Monumentalne zabytki pochodzą z cza-
sów panowania Amira Timura i jego 
synów. Ceramiczne mozaiki, zdobione, 
turkusowe kopuły, wykładane złotem 
ściany – istna kwintesencja architektury 
islamskiej w najlepszym wydaniu! Sa-
markandzki Registan uznawany jest za 
najpiękniejsze miejsce na Jedwabnym 
Szlaku i nadal po wiekach zachwyca 
doskonałymi proporcjami. 
Buchara jest bardziej kameralna: za-

chwycające, historyczne budowle, do-
mostwa, wąskie uliczki i warsztaty ręko-
dzieła robią wrażenie. Miasto pełne jest 
medres i meczetów. Wrażenie robi także 
Arka, czyli XV-wieczna, kamienna forte-
ca władców Buchary. Niezapomnianym 
przeżyciem będzie wizyta w XV-wiecz-
nym hammamie i spacer po klimatycz-
nej żydowskiej dzielnicy.
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Jednak esencja Uzbekistanu kryje się 
gdzie indziej – nie w historycznych bu-
dowlach, a na lokalnych bazarach, peł-
nych kolorów, aromatów i gwaru roz-
mów. Tam wydarza się życie! Chcesz 
poznać Uzbeków i ich kulturę? Idź na 
bazar, spróbuj lokalnego sera, potarguj 
się o orzeszki, kup rodzynki kisz-misz, na-
pij się herbaty ze sprzedawcą dywanów, 
pograj w szachy z lokalnym stolarzem!

Bazary
Trekking w Górach 

Zachodniego Tienszanu

Coś dla ciała, bowiem Uzbekistan to 
nie tylko wieki fascynującej kultury, ale 
też piękne krajobrazy, zwłaszcza we 
wschodniej części kraju, w pobliżu grani-
cy z górzystym Kirgistanem. Uzbekistan 
kojarzy się ze stepami i pustyniami, ale 
wbrew pozorom, kraj posiada również 
piękne góry. Na 3 dni zanurzysz się gór-
skich pejzażach Zachodniego Tienszanu, 
przejdziesz przez dzikie doliny i przełęcze, 
spędzisz noce pod gwiazdami. 
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Wizyta w XV-wiecznym hammamie po-
zwoli zanurzyć się w klimacie średnio-
wiecznego wschodu, zrelaksować się 
i poznać lokalne obyczaje. Dla wygo-
dy miejskie łaźnie wznoszono na skrzy-
żowaniu ulic, w bliskości z budynkami 
użyteczności publicznej. Nazywano je 
„Hammom Kundjak” (co znaczy „naroż-
na wanna”). Łaźnie tureckie wciąż funk-
cjonują jako miejsca kąpieli i odnowy, 
niezmącone cywilizacyjnym pośpie-
chem. Słychać w nich rozmowy, śmiech, 

Tradycyjny hammam 

Wieki temu sztukę produkcji szlachetnej 
nici Chińczycy udostępnili mieszkańcom 
Doliny Fergańskiej. Dziś Uzbekistan sły-
nie z produkcji wysokiej jakości jedwa-
biu oraz niepowtarzalnych tkanin i ha-
ftowanych dzieł sztuki, zwanych suzani. 
Jak cieniutka jedwabna nić zamienia 
się olśniewający materiał, a ten dalej 
w wytworną odzież lub w oszałamiające 
bogactwem haftu suzani? Tego dowiesz 
się od lokalnych mistrzów w miejscowo-
ści Maghilan, w Dolinie Fergańskiej. 

Jedwab

dźwięk kropli dolewanej herbaty. Mi-
styczną atmosferę nadaje światło, które 
wpada jedynie przez otwory w suficie. 
W XV-wiecznym hammamie w Bucharze 
poczujesz przyjemne ciepło, rozluźnisz 
mięśnie podczas masaży, odetchniesz 
wilgotnym i aromatycznym powietrzem, 
zanurzysz się w oczyszczającej pianie. 
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Spotkamy się na lotnisku Chopina 
w Warszawie, a następnie lotem Turki-
sh Arilines udamy się do Istambułu. Kto 
jeszcze nie był na nowym tureckim lotni-
sku, tego czekają niesamowite wrażenia. 
Lotnisko im. Ataturka to dzieło architek-
tury stworzone z rozmachem, wypeł-
nione dobrymi restauracjami, sklepami, 
atrakcjami kulturalnymi (świetne mu-
zeum!). Gdy już napijemy się tureckiej 
herbaty i zjemy pyszną baklavę, wieczo-
rem wsiądziemy w samolot bezpośred-
nio do Samarkandy. 

Nad ranem wylądujemy na lotnisku 
międzynarodowym w Samarkandzie, 
jednym z najstarszych miast na świe-
cie. Mieszkańcy Uzbekistanu mawiają: 
„Samarkanda jest stara jak świat”. Choć 
ma dopiero 2750 lat, jej losy obfitowały 
w wiele wojen i podbojów, dokonywa-
nych przez takich władców, jak Aleksan-
der Wielki czy Czyngis Chan. Każdy z nich 
równał miasto z ziemią, ale po każdym 
podboju Samarkanda odbudowywała 
się jeszcze piękniejsza. W XIV wieku mia-
sto stało się stolicą potężnego impe-
rium stworzonego przez legendarnego 
władcę – Amira Timura. Według Timura, 
potęgę imperium najlepiej wyrażała ar-
chitektura. Wystarczy stanąć pod jedną 
ze średniowiecznych budowli, by nawet 
dziś przekonać się, że Amir Timur wie-
dział, co mówi. Mauzoleum Gur-i-Emir, 
meczet Bibi Chanum, Registan, mau-
zoleum Szach-i-Zinda – zobaczymy je 
oczywiście wszystkie, czasami wrócimy 
ponownie, by odkryć je w nocnej bądź 
porannej szacie.

Podobnie, jak architekturę, Timur cenił 
naukę. Czym byłoby imperium, gdyby 
nie wiedza i technika? Przekonamy się 
o tym, zwiedzając niepozorne, a fascy-
nujące obserwatorium astronomiczne 
zbudowane przez wnuka Timura, Ulug-
Beka, którego dzieła dostarczały inspira-
cji i wiedzy naukowcom z całego świata 
przez kolejne wieki. Wieczorem urucho-
mimy wyobraźnię i poprzez ogrom-
ny średniowieczny sekstant zerkniemy 
w niebo. 

Dzień 1: Warszawa - 
Istambuł - Samarkanda

Dzień 2 i 3: 
Samarkanda
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W Samarkandzie zaczniemy również na-
szą przygodę z jedwabiem. Udamy się 
do oddalonej o kilka kilometrów od mia-
sta, fabryki jedwabnego papieru, gdzie 
nadal wytwarza się papier według sta-
rożytnej technologii. 

Ale Samarkanda to nie tylko historia 
i zabytki. To również zabawa. W mieście 
tym znajduje się jedna z najsłynniejszych 
i najzacniejszych fabryk alkoholu w Uz-
bekistanie. Wieczorem zasiądziemy przy 
długim stole w Vinzawod Khovrenko, by 
słuchać opowieści o winie: szczepach, 

nutach, barwach i bukietach. Która z 12 
szklaneczek najbardziej Ci zasmakuje?

Kolację zjemy w zaskakującym miej-
scu, które pozostanie niespodzianką. 
Noce zaś spędzimy w butikowym hotelu 
w centrum miasta, w sąsiedztwie roz-
świetlonych zabytków. 

Drugiego dnia, wieczorem wsiądziemy 
w super szybki pociąg, który zabierze 
nas do Buchary – miasta kupców, arty-
stów i bezwzględnych władców. 
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Dzień 4 i 5: 
Buchara

Buchara jest zupełnie innym miastem 
niż Samarkanda. Znacznie bardziej ka-
meralna, przytulna, niezmienna od wie-
ków. W przeciwieństwie do Samarkandy, 
oprócz fascynujacych zabytków, Bucha-
ra zachowała również historyczną tkan-
kę miejską. Tu można godzinami błądzić 
po wąskich uliczkach, tu można odwie-
dzać domy, warsztaty rękodzieła i orien-
talne sklepiki, tu można wypić herbatę 
w czajchanie, w której siedział przed laty 
Ryszard Kapuściński. 

Buchara to jeden wielki zabytek wpisany 
na listę dziedzictwa UNESCO. Idąc ulicz-
kami zobaczymy niezwykły plac Lyabi 
Hauz i otaczające go majestatyczne 
medresy, meczet Poli-Kalon z minare-
tem, który zachwycił samego okrutnika 
Czyngis-Chana, potężną fortecę Ark, 
która była siedzibą tyleż potężnych, ileż 
okrutnych chanów. Przejdziemy też (nie 
raz!) starym szlakiem kupieckim (peł-
nym sklepików) snującym się przez mia-
sto. Od błękitnych mozaik, zapachu eg-
zotycznych przypraw i piękna lokalnego 
rzemiosła będzie nam się kręciło w gło-
wie.

A potem wejdziemy w wąskie uliczki 
starej dzielnicy żydowskiej. Bowiem to 
nie potężne zabytki są tym, co jest naj-
bardziej porywające w tym mieście. My 
osobiście zawsze czekamy na spotka-
nia z naszymi przyjaciółmi, których po-
znamy bliżej, podczas wizyt w ich pra-
cowniach i warsztatach. Artysta Davron 
opowie o swoich obrazach i rysunkach, 
Salim pokaże, jak produkuje się ostre 
jak brzytwa noże z damasceńskiej stali, 
a Zokir odsłoni tajniki wyrabiania trady-
cyjnych bucharskich lalek-pacynek. Ale 
to nie wszystko. Poznamy również Akba-
ra i jego żonę, którzy w swojej pracowni 
opowiedzą o niezwykłej kolekcji zabytko-
wych tkanin i o tym, jak się je haftuje.

Tyleż dla ducha i umysłu. A coś dla cia-
ła? Oczywiście! Ciało najlepiej zrege-
nerować w tradycyjnym hammamie. 
A wieczorem, w swoim 200-letnim domu 
ugości nas Doston i przygotuje najsłyn-
niejszy w całej Bucharze plov, który dla 
Uzbeków jest... ah dowiecie się na miej-
scu!

Drugiego dnia, po południu znów wsią-
dziemy w naszą współczesną karawanę, 
w szybki pociąg, który z Buchary zabierze 
nas do Taszkentu. Po 3 godzinach, bę-
dziemy w uzbeckiej stolicy, a stamtąd 
już tylko godzina drogi dzieli nas od gór-
skich dolin i szczytów, niecałe 100 km na 
wschód od Taszkentu. 
Nocleg w hotelu Baldersay. 
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Dzień 6: Trekking 
Baldersay (6 km, 4 h)

Dzień 7: Trekking 
Beldersay - Dolina 

Nurekata (12 km, 6 h)
Uzbekistan to nie tylko historyczne 
miasta, to również piękne krajobrazy, 
zwłaszcza tam, gdzie pustynie i stepy 
przechodzą w przedgórze potężnych 
gór Tienszan. Po śniadaniu, z widokiem 
na wysokie drzewa sosnowe i skaliste 
szczyty, spotkamy się z naszym prze-
wodnikiem, Sergiejem. On będzie towa-
rzyszył nam przez 3 dni podczas trekkin-
gu, przez góry Zachodniego Tienszanu, 
Z Beldersay wyruszymy na 4-godzinny 
trekking w kierunku miejsc, o tak egzo-
tycznych nazwach, jak Rzeka Marmuro-
wa czy przełęcz Urta Kumbel. Noc spę-
dzimy w pod gwiazdami na campingu 
w dolinie Beldersay. Zamiast trekkingu 
można zostać przez 2 dni w hotelu w do-
linie Beldersay i wybrać się na krótsze 
spacery po okolicy. 

Nie ma to jak obudzić się pośród dzikich 
gór! Po śniadaniu z widokiem na okolicz-
ne szczyty, ruszymy w dalszą część trek-
kingu. Idąc wzdłuż rzeki, dojdziemy do 
przełęczy Chetkumbel (1800 m n.p.m.). 
Stamtąd podążymy w kierunku wyższej 
przełęczy Kumbel (2550 m n.p.m.). Po 
drodze będzie wszystko, czego można 
się spodziewać w dzikich górach: za-
pierające dech widoki, wysokie szczyty, 
górskie potoki, strzeliste drzewa, słowem: 
surowa azjatycka przyroda w najlep-
szym wydaniu. Wśród tych tajemniczych 
gór czeka na nas niespodzianka – mała 
galeria sztuki pod gołym niebem, gdzie 
będziemy mogli podziwiać starożytne 
ryty skalne. Z przełęczy Kumbel rozcią-
ga się spektakularny widok na okoliczne 
ośnieżone szczyty. Z przełęczy zejdzie-
my na drugą stronę pasma w kierunku 
i malowniczej doliny Nurekata. Tam cze-
kać na nas będzie camping i wyśmieni-
te jedzenie.
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Z campingu, nasyceni górskimi widoka-
mi, ruszymy na zachód w stronę doliny 
Aksakata. Potem, wzdłuż rzeki o tej samej 
nazwie, wijącej się górskim wąwozem, 
dojdziemy do niewielkiej miejscowości 
Shuldak położonej na wysokości 1050 m 
n.p.m. Tam będzie czekał nasz kierowca, 
który zawiezie nas do Taszkentu. Do sto-
licy Uzbekistanu przyjedziemy pod wie-
czór, tak by odświeżyć się w hotelu, po 
czym ruszyć na kolację do wyśmienitej 
restauracji. 

Witamy w stolicy! Wiele osób podróżu-
jących po Uzbekistanie omija Taszkent, 
jako miejsce pozbawione zabytków 
i niegodne uwagi. To błąd. Taszkent to 
fascynujące miasto i bez niego trudno 
uchwycić klimat dzisiejszego Uzbekista-
nu. Fakt – zbytki Taszkentu legły w gru-
zach podczas trzęsienia ziemi w 1966 r. 
Miasto, które pretendowało do drugiej 
po Moskwie metropoli sowieckiego Im-
perium, jednak odbudowano. Spacer po 
Taszkencie to podróż, w której brutalna 
sowiecka architektura (często bardzo 
dobra!) miesza się z resztkami pierwot-
nej tkanki miejskiej i monumentalnymi 
współczesnymi inwestycjami. Może się 
podobać lub nie, ale trzeba to zobaczyć. 
I tak ruszymy na spacer przez Plac Nie-
podległości, plac Amira Timura, słynną 
ulicę “Broadway”. Zajrzymy też na bazar 
Chorsu i do meczetu Khast Imam, gdzie 
przechowywany jest jeden z najstar-
szych egzemplarzy Koranu na świecie. 
Na deser czeka nas podróż w czasie, bo 
to najlepsze określenie dla przejażdżki 
taszkenckim metrem, gdzie każda sta-
cja jest niczym scenografia do wysoko-
budżetowego filmu. Wieczór spędzimy 
w restauracji, a jak on się zakończy? To 
już zależy od nas!

Dzień 9: 
Taszkent

Dzień 8: Trekking 
Dolina Nurekata  - 

Wieś Shuldak 
(18 km, 8 h)
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Po śniadaniu w hotelu, wsiądziemy 
w pociąg, który zabierze nas do Doliny 
Fergany. Ktoś mógłby spytać – ale gdzie 
tu dolina? Dolina Fergańska to obszerny 
wyżynny teren rozciągający się między 
górami Tienszan na północy a Ałtajem 
na południu. Dolina jest tak ogromna, że 
nie widać okolicznych pasm górskich. 
Ale przecież zmysły nasyciliśmy górskimi 
widokami przez ostatnie dni, teraz czas 
by znów ruszyć w głąb uzbeckich trady-
cji, kultury i rzemiosła. Dolina Fergańska 
to jeden z najgęściej zaludnionych tere-
nów Azji Centralnej I miejsce obfitujące 
w bogactwa naturalne. Miasto Kokand, 
do którego dowiezie na pociąg, było 
niegdyś stolicą potężnego chanatu, któ-
ry w XVIII I XIX wieku obejmował tereny 
dzisiejszego wschodniego Uzbekistanu, 
południowego Kazachstanu, północne-
go Tadżykistanu i Kirgistanu. Nasz pobyt 
w mieście zaczniemy zatem od wizyty 
w pałacu chanów. 

Po południu pojedziemy zaś do pobliskiej 
miejscowości Rishtan, miasteczka, które 
słynie z produkcji tradycyjnej uzbeckiej 
ceramiki. Jak formuje się i wypala nie-
powtarzalne talerze i czarki do herbaty? 
Jak powstają misterne, kolorowe orna-
menty? To wyjawi nam Said – lokalny 
mistrz tego starego rzemiosła. Pod jego 
okiem wykonamy własny kubek albo ta-
lerz. Wspólnie z Saidem zjemy kolację. 
Jeśli ktoś będzie miał ochotę dowiedzieć 
się jeszcze więcej o sztuce ceramiki – 
będzie na to czas, noc bowiem spędzi-
my u Saida w jego domu – pensjonacie.  

Dzień 10: Taszkent - 
Kokanda - Rishtan

Dzień 11 i 12: 
Marghilan

Przez długie wieki technologia produkcji 
jedwabiu była silnie strzeżonym sekre-
tem w Chinach. Jednak przyszedł czas, 
że władcy Chin postanowili udostępnić 
wiedzę mieszkańcom Doliny Fergańskiej, 
w zamian za ich słynne konie, których 
Chińczycy potrzebowali do podbojów. 
I tak jedwabne sekrety trafiły na wyżynę 
między Tienszanem a Ałtajem, a miasto 
Marghillan stało się głównym ośrodkiem 
produkcji tego szlachetnego materiału. 
To tu słowa Jedwabny Szlak nabierają 
wręcz dosłownego znaczenia. 
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Przygodę z jedwabiem rozpoczniemy 
w słynnej fabryce Yodgorlik. Tam pozna-
my tajniki tradycyjnej produkcji jedwa-
biu. Jak z kokonu niepozornego motyla 
uzyskuje się materiały, które są obiek-
tem westchnień kobiet na całym świe-
cie? Zobaczymy to na własne oczy. Przez 
tajemnice Jedwabnego Szlaku popro-
wadzą nas kobiety zajmujące się tym 
fachem. Opowiedzą nam nie tylko o ho-
dowli samych motyli, ale również o tym, 
jak z jedwabnej nici wyrabia się trady-
cyjne suzani, czym różni się adras od 
atlasu i jak rozpoznać prawdziwe dzieło 
jedwabnego rzemiosła. I wcale nie mniej 
ważne, ile za nie zapłacić? 

Tę wiedzę wykorzystamy w praktyce, bo 
oczywiście będą również zakupy. Trud-

Dzień 13: Fergana - 
Istanbul - Warszawa

Starożytne miasta, piękne krajobrazy, 
tradycyjne rzemiosło, bogactwo uzbec-
kiej kultury i kuchni zostawiamy powoli 
za sobą. Z Fergany odlecimy lotem Tur-
kish Airlines w kierunku Istambułu i dalej 
do Warszawy. Przylot w godzinach po-
południowych. Rakhmat!

no bowiem oprzeć się wdziękom tych 
tkanin. Medresa Said Akhmad-Khoja to 
dziś centrum lokalnego rzemiosła, gdzie 
znajdziemy najlepsze uzbeckie dywany, 
suzani i odzież. Kto będzie umiał wytar-
gować najlepszą cenę?



18



19

Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
•	 własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
•	 stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, 

ważną do końca roku

Upominki 
dla uczestników wyprawy
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Data:  24.04. - 6.05.2023
Grupa: 6 - 10 osób
Cena: 4000 PLN + 2170 USD
Po zniżce: 4000 PLN + 1870 USD
Oszczędzasz 300 USD rezerwując wyprawę do 1 lutego!

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.

Wliczone w koszty wyprawy: 

zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* w pokojach 2-osobowych

odżywcza uzbecka i międzynarodowa kuchnia (wszystkie śniadania 
i obiadokolacje), podczas trekkingu dodatkowo obiady

3 przejazdy szybkimi pociągami na trasach Samarkanda - Buchara, 
Buchara - Taszkent, Taszkent - Kokanda

wizyta w hammamie wraz z mini-masażem i kąpielą w pianie

warsztaty kulinarne, warsztaty garncarskie, nakładania kolorów na ceramikę 
i lekcje szycia

podczas trekkingu: 
•	 komfortowe duże namioty 2-osobowe
•	 namiot jadalniany i kuchenny wraz z turystycznymi krzesłami i stołami, 

toaleta
•	 kucharz i pomocnicy podczas trekkingu. 
•	 transport bagaży na osiołkach w specjalnych sakwach

opieka przewodniczki Soul Travel, Katarzyny Mazurkiewicz

opieka lokalnego przewodnika, Rustama

opieka lokalnego, doświadczonego przewodnika górskiego, Sergieja

wszelkie podatki i opłaty klimatyczne

PDF Informacje Praktyczne przed wyprawą

ubezpieczenie podróżne Multitravel KL - 100 000 Euro, NW 4 000 Euro, OC - 
50 000 Euro
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bilety na trasie Warszawa - Samarkanda Fergana – Warszawa (około 3500 
PLN)

na opłaty do wejść do obiektów, donacje dla kierowców i lokalnych prze-
wodników, napiwki oraz opłaty za fotografowanie należy przeznaczyć 220 
USD

posiłki: obiady (z wyjątkiem dni trekkingu) 

testy na COVID, jeśli będą wymagane

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596

www.soultravel.pl 
info@soultravel.pl (zalecany kontakt) 
tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela

obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny 
Fundusz Pomocowy

5% dochodów wspiera lokalne projekty
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