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Członek Warszawskiej Izby Turystyki,  Zezwolenie nr 385 

 
Chiny Zachodnie i Uzbekistan 

Szlak tkany jedwabiem  19 dni 

 
Pekin, Lanzhou, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, groty Mogao, Turfan, Bezeklik, Urumqi 

Taszkent, Samarkanda, Shahrisabz, Buchara, Chiwa 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Pekinu z przesiadką. 
 
2 dzień  Pekin   
Przylot do Pekinu. Wizyta w strefie sztuki 798 – najbardziej awangardowym miejscu stolicy Chin, kompleksie pofabrycznym, 
w którym otwarto kilkadziesiąt galerii chińskiej sztuki współczesnej. Przejażdżka rikszami po hutongach – najstarszej części 

Pekinu. Nocleg w Pekinie. 
  
3 dzień  Pekin    
Zwiedzanie Muzeum Stołecznego z bogatymi zbiorami skarbów kultury chińskiej. Wyjazd nocnym pociągiem do Lanzhou 

(miejsca sypialne). 
   

4 dzień  Lanzhou / Wuwei    
Przyjazd do Lanzhou – stolicy prowincji Gansu. Lanzhou łączy pustynne tereny północnego zachodu z Chinami środkowymi, 

a w przeszłości było jednym z większych ośrodków Jedwabnego Szlaku. Zwiedzanie Lanzhou: park Wzgórza Białej Pagody, 
którego nazwa nawiązuje do konstrukcji z XIII w.; Muzeum Prowincji Gansu, gdzie przechowywany jest słynny na cały świat 

Lecący Koń – rzeźba z brązu, wykonana 2 tys. lat temu i znaleziona w grobowcu cesarza Wschodniej dynastii Han; Most Sun 
Jat-sena, pierwszy stalowy most w górnym biegu Żółtej Rzeki. Przejazd do Wuwei (ok. 4 godz.), miasta, które zamyka od 

wschodu korytarz Hexi, drogę, którą tradycyjnie biegł Jedwabny Szlak. Nocleg w Wuwei. 
   
5 dzień  Wuwei / Zhangye / Jiayuguan    
Wizyta w świątyni Leitai, gdzie znajduje się grobowiec cesarski dynastii Han oraz w świątyni Konfucjusza, zespole 
pawilonów otoczonych ogrodem. Na terenie kompleksu świątynnego znajduje się kamień z tekstami w tajemniczym i wciąż 

badanym języku xixia oraz imponująca brama południowa, przypominająca o wspaniałościach starożytnej architektury. Przejazd 

do Zhangye (ok. 3 godz.), miasta, które pełniło niegdyś funkcję postoju dla wędrowców przemierzających Jedwabny Szlak. 

Wizyta w świątyni Dafo, będącej domem dla największego w Chinach posągu leżącego Buddy. Dalszy przejazd do Jiayuguan 
(ok. 3 godz.), przez wieki uważanego przez Chińczyków za ostatni przed rozległą pustynią bastion cywilizacji. Po drodze postó j 
w Jiuquan – Winnym Źródle – upamiętniającym zwycięstwo wojsk chińskich nad wojskami plemienia Hunów. Nocleg 

w Jiayuguan. 
   
6 dzień  Jiayuguan / Dunhuang    
Zwiedzanie pochodzącego z czasów dynastii Ming, najbardziej na zachód wysuniętego fragmentu Wielkiego Muru, twierdzy 
Jiayuguan oraz tzw. wiszącego muru. Wizyta w muzeum Wielkiego Muru. Przejazd do Dunhuang – ostatniej na Jedwabnym 
Szlaku stacji przed rozległą pustynią Takla Makan (ok. 5 godz.). Nocleg w Dunhuang. 
   
7 dzień  Dunhuang / groty Mogao    
Wycieczka do najsłynniejszego zabytku Chin północno-zachodnich – grot Mogao. Dziesiątki niezwykłych i dobrze zachowanych 
fresków zostały ponownie odkryte dla świata na początku XX w. Przejazd w pobliskie góry Śpiewających Piasków, na terenie 
której znajduje się jezioro Półksiężyca, Pustynia przechodząc w oazę pokazuje tu swe szczególne piękno. Pobyt na pustyni jest 

okazją do przejażdżki na wielbłądzie. Wyjazd nocnym pociągiem do Turfanu (miejsca sypialne). 
    
8 dzień  Turfan / Bezeklik   
Przyjazd do Turfanu. Wizyta w drugiej najgłębszej depresji na świecie – kotlinie Turfańskiej. Wizyta w dolinie Winogron. 
Przejazd przez tzw. płonące góry do Bezeklik, gdzie zachowały się interesujące pozostałości klasztoru buddyjskiego 

wskazujące na znaczne wpływy zoroastriańskie i indoirańskie. Przystanek przy kerez – starożytnym akwedukcie. Nocleg 
w Turfanie. 
 
9 dzień  Turfan / Urumqi    
Zwiedzanie ruin pobliskiego Gaochang, założonego jako miasto garnizonowe, stolicy zachodniego cesarstwa Han w IV w. oraz 
meczetu Imina. Przejazd do Urumqi (ok. 3 godz.) – stolicy Regionu Autonomicznego Xinjiang. Kolacja ujgurska z występami. 

Nocleg w Urumqi. 
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10 dzień  Urumqi / Taszkent    
Wizyta na bazarze oraz wycieczka nad Niebiańskie Jezioro. Położone na wysokości ok. 2 tys. m n.p.m. jezioro otaczają szczyty 

sięgające 6 tys. m n.p.m. Przelot do stolicy Uzbekistanu. Nocleg w Taszkencie. 
   

11 dzień  Taszkent   
Zwiedzanie Taszkentu – medresy Barak Khan oraz Kukeldash. Meczet Tillya Sheikh, wizyta w cenionym w Azji Centralnej 
Muzeum Sztuki Użytkowej oraz na placu przed teatrem Navoi. Nocleg w Taszkencie. 
  
12 dzień  Taszkent / Samarkanda    
Przejazd szybkim pociągiem do Samarkandy – jednego z najstarszych miast świata, które liczy niemal trzy tysiąclecia historii. 

Zostało zdobyte przez samego Aleksandra Wielkiego, a w XIX w. było miejscem zsyłek polskich powstańców. Szczytowy okres 

swego rozkwitu Samarkanda zawdzięczała funkcjonowaniu Jedwabnego Szlaku. Odwiedziny w pochodzącym z początku XV w. 

mauzoleum Gur-i Mir – miejscu spoczynku Tamerlana, zwanego też Timurem Chromym. Zwiedzanie otoczonego przez liczne 

medresy słynnego placu Registan. Nocleg w Samarkandzie.  
   
13 dzień  Samarkanda    
Oglądanie z zewnątrz meczetu piątkowego i mauzoleum Bibi Chanum. Zwiedzanie mauzoleów Timurydów w kompleksie 
cmentarnym Shahi Zindah – nekropolii władców potężnego niegdyś państwa. Wizyta w ruinach obserwatorium 
astronomicznego sułtana Uług-Bega. Wizyta w wiosce Koni Ghil, gdzie wytwarzany jest słynny jedwabny papier. Nocleg 

w Samarkandzie. 
  
14 dzień  Samarkanda / Shahrisabz / Buchara    
Przejazd do Buchary. Po drodze zwiedzanie miejsca narodzin Timura – miasta Shahrisabz. W tym rejonie w czasie II wojny 
światowej formowana była 6. dywizja generała Andersa. Wizyta na jednym z polskich cmentarzy wojennych. Zwiedzanie 
pałacu Aksarai, kompleksów religijnych Dorut Saodat oraz Dorut Tilovat wraz z meczetami Kuk Gumbaz i Hazrati Imom. 
Wizyta przy słynnym minarecie Kalan – zwanym minaretem  
jedwabnym, który miał wskazywać kierunek podróżującym po Jedwabnym Szlaku. Nocleg w Bucharze. 
   
15 dzień  Buchara   
Zwiedzanie Buchary – miasta, które zasłynęło jako ośrodek kultury i sztuki. Zwiedzanie fortecy Ark, meczetu Bolo Hauz oraz 
dawnego targu jedwabiem. Spacer po mieście wśród licznych mauzoleów oraz medres – miejsc, w których zgodnie z kulturą 

islamu nauka nierozłącznie połączona jest z religią. Wizyta w tradycyjnej piekarni – zapoznanie się z procesem wypieku 
miejscowego pieczywa. Przedstawienie folklorystyczne. Nocleg w Bucharze. 
   
16 dzień  Buchara / Chiwa   
Przejazd do Chiwy (ok. 7 godz.). Dane archeologiczne wskazują, że miasto zostało założone na początku naszej ery. Wizyta 

w starej części miasta – Itchan Kala. Zostało ono wpisane na listę UNESCO jako pierwszy obiekt z Uzbekistanu. Nocleg 
w Chiwie. 
   

17 dzień  Chiwa  
Zwiedzanie Chiwy: XVIII-wiecznego pałacu chana Tash Hovli oraz licznych islamskich zabytków miasta, m.in. mauzoleum 
Pahlawana Mahmuda oraz meczetu Juma Masjid. Nocleg w Chiwie. 
   
18 dzień  Chiwa / Taszkent    
Transfer na lotnisko w Urgench. Przelot do Taszkentu. Wizyta na Chorsu – największym bazarze w Azji Centralnej oraz przed 
pałacem Księcia Romanowa. Nocleg w Taszkencie. 
   
19 dzień  Wylot z Uzbekistanu   
Przelot do Warszawy z przesiadką. 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

12.05 - 30.05.2017 CUZB-5/17 5980 PLN + 3050 USD 480 USD 

06.10 - 24.10.2017 CUZB-10/17 5980 PLN + 3050 USD 480 USD 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Pekin i Taszkent - Warszawa z przesiadką  
w jednym z portów lotniczych oraz przeloty na trasach Urumqi - 
Taszkent, Urgench - Taszkent. 

2. Przejazdy wg programu pociągiem (miejsca sypialne na trasie Pekin - 
Lanzhou,  Dunhuang - Turfan), autokarami lub mikrobusami. 

3. Zakwaterowanie w hotelach **** (w Bucharze w hotelu ***) w pokojach 2-
os. z łazienką i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 

4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (75 USD 

płatne w Chinach). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach oraz w 

hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ). 



6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). W 
Chinach z jedną szklanką napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu i kolacji. 

7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 
przewlekłych), NNW i bagażu. 

8. Wizę chińską i uzbecką dla posiadaczy paszportu RP.  
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
10. Podatek VAT. 

 
Wymagania dot. paszportu: 
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co 
najmniej 3 kartki wolne. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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