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Dzień pierwszy 
Przejazd klimatyzowanym autokarem w godzinach nocnych do Mińska 
Dzień drugi 
Przelot do Taszkientu (Uzbekistan). Nocleg w Taszkiencie 
Dzień trzeci 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Taszkientu: kompleksy medres i meczetów, okrągłe hale bazarów                    
i inny świat centrum. Przelot do Urgenczu/Nukusa. Obiadokolacja. Nocleg w regionie Nukusa 
Dzień  czwarty 
Śniadanie. Morze Aralskie -  opuszczony port, pordzewiałe wraki kutrów rybackich. Obiadokolacja. Nocleg w regionie 
Nukusa 
Dzień piąty 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu. Zagubione na pustyni starożytne twierdze Chorezmu. Obiadokolacja. Nocleg                  
w Chiwie  
Dzień szósty 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu. Chiwa - otoczone murami miasto chanów, labirynt pałacowych pomieszczeń, 
haremu z tajnymi przejściami, bazaru, meczetów, minaretów z panoramą miasta. Obiadokolacja. Nocleg w Bucharze 
Dzień siódmy 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu. Buchara - Ark, pałace i haremy emira, medresy i meczety, barwny dom 
Chodżajewa, hale targowe, Czor Minor. Impreza Uzbecka. Nocleg w jurtach nad jeziorem 
Dzień ósmy 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu. Plaże jeziora Ajdar-kul, pustynia i jurty. Kolacja. Nocleg w Samarkandzie 
Dzień dziewiąty 
Śniadanie. Samarkanda - Plac Registan: kompleks medres, meczety i grobowce rodziny Tamerlana, aleja mauzoleów, 
bazar, obserwatorium Uług Bega, mauzoleum proroka Daniela, manufaktury papieru i jedwabnych dywanów. 
Obiadokolacja. Nocleg w Samarkandzie 
Dzień dziesiąty 
Śniadanie, wkwaterowanie z hotelu. Przejazd do Taszkientu. Przelot na trasie Taszkient-Mińsk. Przejazd 
klimatyzowanym autokarem do Polski. Nocleg w Mińsku 
Dzień jedenasty 
Śniadanie, wkwaterowanie z hotelu. Przejazd klimatyzowanym autokarem do Polski 
 
CENA ZAWIERA: 
 

• 10 noclegów: zakwaterowanie w standardzie 3**, jurty 

• Wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje, impreza uzbecka) 

• Przelot na trasie Mińsk-Taszkient-Mińsk,  Taszkient-Urgencz/Nukus (bagaż rejestrowany i podręczny 

• Przejazd klimatyzowanym autokarem do/z Mińska 

• Przejazd klimatyzowanym autokarem na terenie Uzbekistanu 

• Opiekę pilota oraz polskojęzycznego przewodnika 

• Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 

• Ubezpieczenie KL, NNW  i CP (ubezpieczenie od chorób przewlekłych) 

• Wizę białoruską 
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