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PRZED NAMI

Ø   emocjonująca 10-dniowa przygoda w siodle: 7 dni w górach Terskej Ałatoo oraz 3 dni
dookoła jeziora Song-kol
Ø   niesamowite krajobrazy Tien-szanu i dzika górska przyroda
Ø   biwaki pod rozgwieżdżonym niebem i noclegi w tradycyjnych kirgiskich jurtach
Ø   kąpiele w jeziorze Issyk-kul – drugim co do wielkości górskim jeziorze świata
Ø   wspaniała kultura i kuchnia Azji Środkowej

O WYPRAWIE

Kirgistan to niewielkie państwo położone pośród niedostępnych gór Azji Środkowej na styku
wielkich systemów górskich Tien-Szanu i Pamiru, przez co średnia wysokość kraju sięga 2900
m n.p.m. Niedostępne położenie, mimo intensywnej rusyfikacji trwającej tutaj ponad dwa
wieki, pozwoliło Kirgizom zachować swoją odrębność, która wyraża się niepowtarzalnymi
tradycjami i sposobem życia. Wbrew temu, co pisał Ryszard Kapuściński, nie każdy Kirgiz
„schodzi z konia” – wielu wciąż prowadzi koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia.
Konie od tysięcy lat stanowiły podstawę transportu mieszkańców Azji. Jak mawiają sami
Kirgizi: „koń to skrzydła człowieka”. To najlepszy sposób na dotarcie w dalekie, dzikie i
niedostępne miejsca w Tien-szanie, czyli Niebiańskich Górach. To ogromna pomoc, bez której
w dzikich, odludnych górach Azji nie sposób przetrwać. To w końcu prawdziwy i oddany
przyjaciel, nierozerwalnie związany ze swoim opiekunem.
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PLAN WYPRAWY
1 dzień: Wylot do Kirgistanu
Spotykamy się na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylatujemy do Kirgistanu.
2 dzień: Przejazd na miejsce rozpoczęcia rajdu konnego
Rano lądujemy w Biszkeku – stolicy Kirgistanu. Załatwiamy niezbędne formalności, robimy
zakupy prowiantu na rajd konny i ruszamy samochodem w kierunku wioski Eki-Naryn. Po
drodze zatrzymujemy się w miejscowości Kochkor za obiad. Wieczorem docieramy do EkiNaryn. Nocleg w jurtach.
3-9 dzień: Niezapomniany rajd konny w górach Tien-szan (około 230 km)
Po spotkaniu z kirgiskimi przewodnikami pakujemy ekwipunek i dosiadamy koni. Przed nami
siedmiodniowy przejazd przez pasmo Terskej Ałatoo. Trasa wiedzie zróżnicowanym terenem
– szerokimi „galopowymi” łąkami wysokogórskimi, wykorzystywanymi latem przez Kirgizów
jako pastwiska, a także górskimi ścieżkami. Mijać będziemy jurty pasterzy i stada owiec, kóz,
koni i jaków. Przekroczymy liczne strumienie i prawie czterotysięczne przełęcze, z których
rozpościerają się wspaniałe wysokogórskie widoki. Siódmego dnia rajdu docieramy do
miejscowości Bokonbajewo w okolicy Jeziora Issyk-kul zwanego „Perłą Kirgizji” lub „Morzem
Azji Środkowej”. To drugie pod względem wielkości górskie jezioro świata, po Titicaca.
Przyciąga ciepłą wodą, malowniczymi plażami i obłędnymi widokami na otaczające szczyty
Niebiańskich Gór.
Trasa i charakter rajdu opracowane są tak, że mogą w nim uczestniczyć także początkujący
jeźdźcy. Nie oznacza to jednak, że cały czas poruszamy się stępa. Grupa doświadczonych
jeźdźców pod okiem przewodnika może galopować przodem, zaś mniej zaawansowani
początkowo podążają wraz z drugim przewodnikiem wolniejszym tempem, a jak poczują się
na siłach, ruszają coraz szybciej. Nie jest to rajd tylko dla wytrawnych jeźdźców, choć ci na
pewno nie będą narzekać na brak emocji. Dosiadamy sprawdzonych koni, które dobrze
chodzą w zastępie. Każdego dnia spędzamy w siodle około 5-7 godzin z przerwami.
Towarzyszą nam sprawdzeni i doświadczeni lokalni przewodnicy, a cały nasz ekwipunek
transportuje samochód terenowy.
W trakcie rajdu śpimy w namiotach w pobliżu pasterskich jurt. Będzie to doskonała okazja do
posmakowania typowej kirgiskiej kuchni, opartej głównie na potrawach mięsnych. Ostatniego
dnia rajdu śpimy w guesthousie w Bokonbajewie.
10 dzień: Odpoczynek nad jeziorem Issyk-kul
Przed południem jedziemy samochodem nad jezioro Issyk-kul by odpocząć chwilę po rajdzie
na malowniczej plaży. To doskonała okazja na delektowanie się szaszłykami, chłodnym
piwem lub kirgiskim koniakiem i soczystymi owocami. Chętni mogą zażyć kąpieli w ciepłych
wodach jeziora, w otoczeniu pięknych ośnieżonych gór. Po południu ruszamy w kierunku
jeziora Song-kol. Wieczorem docieramy nad jezioro położone na wysokości 3016 m n.p.m. na
rozległej śródgórskiej równinie. Nocleg w jurtach.
11-13 dzień: Rajd konny dookoła jeziora Song-kol (około 100 km)
Rozpoczynamy trzydniowy rajd konny wokół jeziora Song-kol. Trasa trasa rajdu prowadzi
trawiastymi brzegami jeziora, idealnie nadającymi się się do szybkich galopów. Zatrzymujemy
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się w miejscach, z których roztaczają się obłędne widoki na otaczające góry. Po drodze
mijamy pasterskie jurty i stada wypasanych zwierząt. Noclegi w jurtach u miejscowych
pasterzy.
14 dzień: Powrót do Biszkeku
Przed południem rozpoczynamy przejazd powrotny samochodem do Biszkeku. Po dotarciu do
stolicy Kirgistanu kwaterujemy się w hostelu w centrum miasta. Następnie udajemy się na
spacer główną ulicą Biszkeku Chui Avenue. Nocleg w hostelu.
15 dzień: Atrakcje kirgiskiej stolicy
Cały dzień spędzamy w Biszkeku. Wybieramy się m.in. na słynny Osz Bazar, gdzie możemy
zakupić ciekawe pamiątki z Kirgistanu, odwiedzamy dom towarowy CUM, eksplorujemy place
Ala Too i Zwycięstwa. Wieczorem spotkamy się na pożegnalnej kolacji. Nocleg w hostelu.
16 dzień: Powrót do Warszawy
Wcześnie rano ruszamy na lotnisko i opuszczamy Kirgistan. Wieczorem przylatujemy do
Warszawy.
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WAŻNE INFORMACJE
•   Uczestnik zobowiązany jest posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu do Polski, z przynajmniej jedną wolną stroną.
•   Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych w tym
zalecanych szczepieniach ochronnych dostępnymi na stronie
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Kirgiska,KGZ.html.
•   Uczestnik powinien posiadać umiejętność jazdy konnej w stopniu co najmniej
podstawowym (jazda stępem i kłusem, odbyte rekreacyjne wyjazdy w teren).
•   Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
•   Wyprawa jest dostępna dla osób z przynajmniej podstawową znajomością języka
angielskiego lub rosyjskiego.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

duży plecak/torba podróżna 60-80l
plecak na bagaż podręczny (do samolotu, podczas zwiedzania na miejscu itp.)
ciepły śpiwór (optimum ok. minus 5 stopni)
karimata (lepiej gruba dwuwarstwowa) lub mata do spania + folia NRC
obowiązkowo kask jeździecki, buty jeździeckie i dodatkowe lekkie buty na zmianę
sztylpy, rękawiczki jeździeckie, dodatkowo kamizelka ochronna do jazdy konnej
małe sakwy jeździeckie na rzeczy podręczne w trakcie rajdu
ciepły polar/sweter wełniany/bezrękawnik lub sweter puchowy/primaloft
wygodne długie spodnie/spodnie jeździeckie
lżejsza zapasowa bluza/koszula i zapasowe lżejsze długie spodnie na zmianę
kurtka przeciwwiatrowa z kapturem (np. softshell), peleryna/ponczo
ciepłe rękawiczki i czapka
bielizna (najlepiej termoaktywna, w tym getry i koszulka z długim rękawem) i dodatkowe
ciepłe skarpetki
cienkie nakrycie głowy (chustka/buff), dodatkowo lekkie krótkie spodenki
sandały lub klapki, strój kąpielowy, ręcznik szybkoschnący
duże worki foliowe 3 sztuki (wszystkie ubrania i śpiwór na rajd pakujemy najpierw w
worki)
menażka, kubek, sztućce (w tym nóż turystyczny), dodatkowo termos
telefon komórkowy, ładowarka, powerbank
przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, dodatkowo suchy szampon
filtr przeciwsłoneczny i okulary, dodatkowo środek na komary i kleszcze
tabletki musujące do rozpuszczania w wodzie (typu Isostar)
paszport, dokumenty i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu
(strony ze zdjęciem i z danymi)
podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe, na
dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, gaziki
jałowe)
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Kraj:

Kirgistan

Termin:

6 – 21 lipca 2019

Czas trwania:

16 dni

Liczba uczestników:

od 5 do 10 osób (minimalna liczba uczestników 5 osób)

Cena wyprawy: 6400

PLN

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy)
Należność główna: 5400 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy)
Obejmuje:
−   przelot na trasie Warszawa – Biszkek – Warszawa, w samolocie rejsowym w klasie
ekonomicznej (1 sztuka bagażu głównego + bagaż podręczny)
−   organizację wyprawy i opiekę przewodnika
−   udostępnienie sprzętu turystycznego (2-osobowe namioty, worki transportowe)
−   ubezpieczenie KL i NNW
−   składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN
Koszty dodatkowe: 1100

USD

Obejmują:
−   przejazdy lokalne wynajętym samochodem
−   wynajęcie koni wraz z niezbędnym sprzętem
−   wynajęcie lokalnych przewodników i samochodu do przewozu bagaży
−   wyżywienie od 2 do 15 dnia Wyprawy (śniadania, lunche i obiadokolacje w oparciu o
lokalną gastronomię i posiłki przygotowywane wspólnie w warunkach turystycznych)
−   14 noclegów w namiotach (2-osobowe), jurtach (wieloosobowe), guesthousie i hostelu
(pokoje wieloosobowe) zgodnie z Planem wyprawy
−   bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Organizator:

Offtravel s.c.
ul. Jana Pawła II 19
99-400 Łowicz

Przewodnik:

Wojciech Marzec
Podróżnik. Studiował geografię, marketing i zarządzanie. Zafascynowany
podróżami od zawsze, a zawodowo od 10 lat związany z organizacją wypraw
przygodowych jako twórca i koordynator Grupy Wyprawowej “Chate.pl”.
Współzałożyciel warszawskiej kawiarni podróżniczej “Południk Zero”, w której
goście chętnie dzielą się z innym swoimi podróżniczymi doświadczeniami.
Lubi biegać i pływać, w wolnym czasie żegluje, jeździ konno i podróżuje
motocyklem. Ostatnio swoich sił próbuje w canicrossingu.
Jak magnes działają na niego wysokie góry i surowe, bezludne przestrzenie.
Wielokrotnie podróżował po Patagonii, Australii, Alasce, Kamczatce i krajach
Azji Centralnej. Do Mongolii wybrał się starą Ładą Nivą pokonując 14 tys.
kilometrów po azjatyckich bezdrożach. Swoją stopę postawił również w na
Nowej Zelandii, w Maroku i Afganistanie. Zawsze chętnie wraca w rumuńskie i
ukraińskie Karpaty. Ale najbardziej, obok swojej rodziny, pokochał polskie
Bieszczady i marzy, by kiedyś zatrzymać się w nich na dłużej.

Kontakt:

tel. +48 601 052 042
e-mail: wyprawy@offtravel.pl
www.offtravel.pl
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