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UZBEKISTAN



Uzbekistan  (Republika Uzbekistanu) – państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw, jest 
krajem podwójnie śródlądowym, bez dostępu do morza.

Uzbekistan leży w Azji Środkowej między dwiema wielkimi rzekami – Amu-darią i Syr-darią. Powierzchnia w większości 
równinna. Około 20% powierzchni kraju stanowią góry i przedgórza. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju leżą Góry 
Ałtajskie i Tienszanu, gdzie znajduje się najwyższy szczyt kraju – Hazrat Sulton, osiągający wysokość 4634 m n.p.m. Między nimi 
leży urodzajna, nawadniana Kotlina Fergańska, której część należy do Uzbekistanu. Środkową część kraju zajmuje Nizina 
Turańska z rozległą pustynią Kyzył-kum, na której terenami osadniczymi są nieliczne oazy i doliny rzek Syr-darii, Zarafszanu, 
Kaszka-darii i Amu-darii. Zachodni skraj zajmuje równie pustynny płaskowyż Ustiurt. Do Uzbekistanu należy południowa część 
dawnego Jeziora Aralskiego.

Uzbekistan to kraj w przeważającej mierze rolniczy, w którym największe znaczenie gospodarcze od lat posiada uprawa 
bawełny. Rozwinięta jest produkcja jedwabiu, hodowla owiec i sadownictwo. Sprzyjający klimat pozwala na uprawę takich 
roślin jak morele, brzoskwinie, winogrona, granaty. Corocznie produkuje się również około 3,5 miliona ton ziarna zbóż. Kraj 
posiada znaczące zapasy różnorodnych surowców mineralnych, wśród nich należy wymienić złoto, 4 miejsce na świecie. 

Klimat kontynentalny skrajnie suchy, z ciepłymi zimami (temperatura wahająca się w przedziale 3 do 10 °C) i gorącym, suchym 
latem, z temperaturami sięgającymi nawet 45 °C. Mała ilość opadów (do 200 mm na terenach równinnych).

Kraj zamieszkuje około 32 milionów mieszkańców. Z czego na Taszkient przypada 3,1 mln mieszkańców , Namangan : 0,6 mln 
mieszkańców, Andiżan: 0, 5 mln mieszkańców, Fergana: 0, 5 mln mieszkańców, Samarkanda: 0,4 mln mieszkańców.

UZBEKISTAN 



TASZKIENT

Taszkient, - stolica Uzbekistanu, położona nad rzeką Chirchiq, na przedgórzu Tienszanu, na 
wysokości 459 m n.p.m. , główny ośrodek przemysłowy i kulturalno-naukowy Uzbekistanu oraz 
jedno z największych miast Azji Środkowej.
Pierwsze wzmianki o Taszkencie pojawiły się już w II-I wieku p.n.e.  W IV -V wieku miasto słynęło 
już jako ważny ośrodek handlowy pod nazwą Czacz, natomiast w VIII w. zostało opanowane przez 
Arabów i zislamizowane.
Kolejna ważna data to 1865 rok, kiedy to miasto zostało zdobyte przez wojsko carskie i stał się 
częścią imperium rosyjskiego, zniesiono również niewolnictwo. 1 listopada 1917 roku powstanie 
zbrojne koalicji bolszewików oraz socjalistów-rewolucjonistów ustanowiło władzę radziecką. W 
1918-1924 miasto było stolicą Turkiestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej w składzie Rosji Radzieckiej. W 1924 roku wyodrębniono Uzbecką Socjalistyczną 
Republikę Radziecką, będącej w składzie ZSRR, ze stolicą w Taszkencie. Wraz z ogłoszeniem 
niepodległości przez Uzbekistan, od 1 września 1991 jest stolicą niepodległego państwa. Miasto 
obecnie liczy powyżej 3 mln mieszkańców i jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem. Do 
wartych zwiedzenia zabytków należą min. mauzoleum Szejka Hawendi Tachura z XV w., 
mauzoleum Junusa Chodży z XV w., mauzoleum Kaffal Szaszi z XVI w., meczet piątkowy (Juma), 
medresa Kukeltasz z XVI w., medresa z Barak Chana z XVI w. XV w. , Pałac Księcia Romanowa, 
Opera i Teatr Baletowy im. Aliszer Nawoi, Muzeum Emira Timura (obok muzeum znajduje się 
pomnik Timura na koniu) . Do atrakcji miasta należą również: wieża telewizyjna, najwyższa 
budowla w Azji Środkowej, Plac Niepodległości z wielkim globusem oraz Park Narodowy. Miasto 
posiada dobrze rozwinięta sieć kolejki podziemnej, metro w Taszkencie to największa tego typu 
sieć w Azji Środkowej.



TERMIN: 24.09-29.09.2019

Aeroflot SU

SU3703 24SEP WARSZAWA MOSKWA 1635 1940

SU1870 24SEP MOSKWA TASHKENT    2050 0245+1

SU1871 29SEP TASHKENT MOSKWA   0445 0700

SU2000 29SEP MOSKWA WARSZAWA 1040 1145

PRZELOT



HOTEL UZBEKISTAN 4*  

Hotel Uzbekistan położony jest centralnie, w samym sercu Taszkientu, zaledwie 100 metrów od placu Emira Timura 
( Amir Temur), gdzie znajduje się również najbliższa stacja metra. 
Międzynarodowy Port Lotniczy w Taszkiencie oddalony jest od hotelu o zaledwie 10 km. 

Hotel Uzbekistan  dysponuje klimatyzowanymi, klasycznie urządzonymi pokojami oraz apartamentami. Każdy z nich 
wyposażony jest w telewizor z płaskim ekranem, minibar oraz w każdej łazience znajduje się suszarka do włosów. 

Wnętrza pokoi zdobią meble z ciemnego drewna i wysokiej jakości tkaniny.

W eleganckiej restauracji hotelowej, z fortepianem, serwowane są dania kuchni europejskiej i lokalne specjały. 

Kawiarnia-bar Vena zaprasza na gorące i zimne napoje. Na miejscu znajduje się także bar przekąskowy.

W hotelu Uzbekistan dostępne są relaksujące masaże lecznicze, sauna oraz siłownia. Goście mogą również zarezerwować 
wizytę w salonie fryzjerskim i zabiegi kosmetyczne.

Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu. Recepcja czynna 24h/ dobę.



Program:

Godz. 02.45 - przylot do Taszkientu

- powitanie na lotnisku (asystent j. angielski)

- transfer do hotelu

- zakwaterowanie w pokojach 

Godz. 09.00-10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

Godz. 10.00 - 13.00 - zwiedzanie Taszkientu z przewodnikiem

Godz. 13.00-14.00 - lunch w lokalnej restauracji

Godz. 14.00.00 -18.00 - przejazd do winnicy „Chateau

Hamkor” ; zwiedzanie z przewodnikiem, 

testowanie 12stu rodzajów wina    

- powrót do hotelu

Godz. 20.00-22.00 - Kolacja powitalna w restauracji Navvat

Zwiedzanie Taszkentu: kompleks architektoniczny Khast- Imam 
Complex, na który składają się między innymi: szkoła koraniczna 
(medresa) Barak-Khan oraz meczet Tillay – Sheih, Mauzoleum Saint Abu 
Bakr Kaffal Shashi, Islamski Instytut Imam al.-Bukkhari, następnie wizyta 
na Placu Niepodległości przed którym znajduje się pomnik Emira 
Timura. Kolejny punkt programu to meczet Minor (White Mosque), 
wieża telewizyjna i wizyta w Parku Narodowym.
„Chateau Hamkor”, winnice położone pod Taszkientem, 1,5 godz. 
transfer, rozciągają się na 500 hektarach, produkują ekskluzywne wina 
wg francuskiej technologii.

I  DZIEŃ     25.09.2019 

M



Program:

Godz. 08.00-09.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

Godz. 09.00  - transfer do stadniny koni 

- krótkie zwiedzanie z instruktorem j. angielski

- pokaz jazdy konnej w wykonaniu zawodowych  

jeźdźców z muzyką w tle.

- krótkie szkolenie i jazda konna – dla chętnych 

Godz. 13.00-14.00 - lunch w restauracji Bek

Godz. 14.00   - przejazd na tor kartingowy

- podział grupy na drużyny

- wyścigi go-kartami typu EV0-6 i Alfa-2

- zwycięzca wyścigu finałowego otrzyma   

dyplom  oraz butelkę najlepszego, 

uzbeckiego wina

- transfer do hotelu

Godz. 20.00-22.00 - Kolacja w restauracji La Piola

II  DZIEŃ     26.09.2019 

M



Program:

Godz. 06.00-07.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

- wykwaterowanie z hotelu

Godz. 07.30-09.30 - transfer do Beldersay, położonego

w Górach Kumbel 2200 m n.p.pm

- przejazd kolejką linową na wysokość 700 metrów,

panoramiczne widoki na piękny, górski krajobraz

- krótka wędrówka szlakiem górskim

- transfer do luksusowego hotelu Layner

- zakwaterowanie w hotelu

Godz. 13.00-14.00 - lunch w restauracji w hotelu

- czas wolny (basen, tenis, ping-pong, bilard )

Godz. 20.00-22.00 - Kolacja w restauracji w hotelu

III  DZIEŃ     27.09.2019 

M



Program:

Godz. 08.00 - 09.00  śniadanie w restauracji hotelowej

- wykwaterowanie z hotelu

Godz. 09.30 - 11.00  transfer nad sztuczny zbiornik Charvak , 

położonego niedaleko Taszkientu

- lot balonem napełnionego gorącym powietrzem

na wysokość 100 metrów, podziwianie z lotu ptaka

pięknego górskiego krajobrazu oraz szmaragdowych

wód Charvak ( 4 osoby w balonie plus instruktor)

- Lunch w formie pikniku na świeżym powietrzu

- transfer do Taszkientu

- zakwaterowanie w hotelu

Godz. 20.00-22.00 - Kolacja pożegnalna w restauracji w hotelu 

(open drink bar)

IV  DZIEŃ     28.09.2019 

M



Program:

Godz. 01.00  - wykwaterowanie z hotelu

Godz. 01.30  - transfer na lotnisko 

Godz. 04.45  - wylot z Taszkientu via Moskwa

Godz. 11.45  - przylot do Warszawy                 

V DZIEŃ  29.09.2019



Koszt od osoby: 2218 USD (przy grupie min. 20 osób)

Cena zawiera:

- Przelot samolotem na trasie: Warszawa-Taszkient-Warszawa via Moskwa  (klasa ekonomiczna)

- Odbiór przez pilota na lotnisku j. angielski, przeprowadzenie przez strefę bezcłową (green corridor)

- Transfery klimatyzowanym autokarem wg programu

- Asysta j. angielski na wszystkie transfery wg programu

- Zakwaterowanie w hotelu 4* w pokoju 1-os. w Taszkiencie wg programu

- Zakwaterowanie w ośrodku górskim Layner w pokoju 1-os. (1 nocleg plus basen i pozostałe świadczenia)

- Trzy posiłki dziennie (śniadania, lunche, kolacje)

- Napoje do posiłków (śniadania i lunche: herbata/kawa/woda; kolacje: 1 kieliszek wina/kawa/herbata/woda) 

- Kolacja pożegnalna w restauracji w hotelu z nielimitowanymi lokalnymi napojami alkoholowymi

- Zwiedzanie Taszkientu z przewodnikiem j. angielski wg programu

- Wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu

- Pokaz jazdy konnej oraz jazda konna dla chętnych pod okiem instruktora

- Wyścigi gokartami (nagroda za zwycięstwo)

- Wycieczka do winnicy, degustacja win

- Wycieczka w góry, przejazd kolejką linową (bilety)

- Lot balonem z instruktorem  (25 minut dla każdego uczestnika)

- Wiza wjazdowa do Uzbekistanu

- Opieka pilota j. polski na czas podróży i pobytu

Cena nie zawiera: 

- Dodatkowe posiłki oraz napoje , wydatki osobiste, napiwki

KOSZTORYS



Kontakt

konferencje@olimpair.com.pl

Tel.: 609 999 557

www.olimpair.com.pl

OLIMP AIR BIURO PODRÓŻY  
ul. Łowicka 23  |  02-502 Warszawa | tel.+48 22 546 69 55

www.olimpair.com.pl

http://www.olimpair.com.pl/

