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NAJLEPŠI GORSKI DELI NEKOČ SLAVNE PAMIRSKE
SVILNE POTI
Dva stana, ki ju predstavljamo v tem programu, sta zagotovo med najzanimivejšima v osrednji Aziji. Program
je prvenstveno namenjen ljubiteljem gora, kajti pot nas bo v Tadžikistanu vodila po eni najbolj slikovitih
visokogorskih cest, Pamirski cesti, ki jo ves čas spremljajo visoki vršaci. Večina poti, ki jih bomo prevozili, je
prevoznih le v poletnih mesecih. Poleg prelepe narave (dolin, kanjonov, prelazov, rek in jezer) imajo kraji tudi
svoje zgodbe, zlasti iz časov, ko so bili veliko bolj obiskani in prometni kot danes. Včasih je tod potekalo kar
nekaj krakov slavne svilne poti, od Kitajske na vzhodu, proti Evropi na zahodu. Izjemno zanimivi bodo tudi
prestopi meja, ki so malce drugačne od običajnih. Sami postopki in formalnosti bodo potovanju dodali samo
še večji pridih avanturizma kar bo zagotovo samo še del te osrednjo azijske avanture. Potovanje je daleč od
luksuznega, obeta pa kljub temu veliko. Sprejmete izziv, ki je pred vami?
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – ISTANBUL - DUŠANBE
Zbirališče potnikov na letališču Brnik uro in pol pred poletom proti Istanbulu in dalje proti glavnemu mestu
Tadžikistana.
2. DAN: DUŠANBE
Nekaj čez polnoč bomo pristali in po opravljenih formalnostih bo sledil prevoz do hotela in nastanitev. Čas
za počitek. Kasnejši zajtrk in nato bo sledil ogled glavnega mesta, ki je hkrati tudi največje mesto v državi.
Beseda Dušanbe pomeni v tadžiškem jeziku ponedeljek. Ime je mesto dobilo po tržnem dnevu, ki je bil ob
ponedeljkih. Nekaj desetletij se je mesto imenovalo Stalinabad. Danes ima skoraj milijon prebivalcev. Ogled
mesta bomo pričeli pri spomenikih posvečenih pomembnim možem iz preteklosti: Somoniju, slavnemu
tadžiškemu kralju, ki je živel v 10. stoletju, Rudakiju, pesniku iz 9. in 10. stoletja … Sprehodili se bomo po

parku, ki nosi ime slavnega pesnika. Popoldne si bomo ogledali narodni in etnografski muzej. Vrnitev v hotel,
večerja in nočitev (Z,V).
3. DAN: DUŠANBE – HISSAR – DUŠANBE
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta Hissar, kjer bomo obiskali trdnjavo iz 18. stoletja. Nahaja se na vrhu
griča in je imela od nekdaj strateško pomembno lego na križišču trgovskih poti ob svilni poti. Kraj sam je bil
naseljen od pradavnine in so si ga podajali iz dinastije v dinastijo. Trdnjava je bila porušena kar 21 krat in
med najbolj slavnimi osvajalci so bili perzijski satrap Kir, Aleksander Veliki, Arabci, Džingis kan, Tamerleng in
mnogi drugi. Poleg trdnjave bomo obiskali še medreso, muzej in karavanseraj. Popoldne se bomo vrnili v
Dušanbe in obiskali palačo Navruz. Zgradili so jo, da bi postala največja čajnica na svetu, a je iz zgradbe nastala
palača, ki danes vladi služi za uradne sprejeme visokih gostov. Ogledali si bomo tudi botanični vrt, mošejo
Sariosiye in medreso ter znani bazar Mehrgon. Večerja in nočitev v hotelu (Z,V).
4. DAN: DUŠANBE – KALAIKHUMB
Dopoldne se bomo poslovili od glavnega mesta in se podali v planine, na podeželje. Povzpeli se bomo na
prelaz visok 2.200 m, se vozili ob 70 km dolgem umetnem jezeru in se ustavili pri jezu Nurek, ki je največji v
deželi. Projekt na reki Vakhsh so pričeli izvajati že leta 1961, zadnji generator je bil nameščen leta 1980 in
hidroelektrarna je bila v pogonu. Jez je visok 300 m in je drugi najvišji na svetu. Pot bomo nadaljevali proti
vasi Kalai Khumb, ki se nahaja v avtonomni pokrajini Gorno Badakhshan, na meji z Afganistanom. Tukaj
Pamirska pot prečka reko Darvaz. Vas je pomembno središče gorskih poti in je obdana z visokimi Pamirskimi
planinami. Po prihodu bomo obiskali mavzolej Mir Saida Ali Hamadanija. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev (Z,V).
5. DAN: KALAIKHUMB – KHOROG
Dopoldne bomo nadaljevali pot v osrčje Pamirskih planin, nekoč v antiki poznanih pod imenom planine
Imeon, v mesto Khorog, ki danes šteje 33.000 prebivalcev in se nahaja na nadmorski višini 2.060 m. Mesto
leži na sotočju rek Ghund in Panj. Združena reka, Panj, je poznana tudi pod imenom Amur Darya oziroma
Oxus ali Oxiana v antiki in konča svoj tok v Aralskem jezeru. Mesto je znano po topolih. Nastanitev v hotelu
in kosilo. Popoldne si bomo ogledali mesto. Pričeli bomo z ogledom botaničnega vrta, ki je nedvomno eden
najvišjih botaničnih vrtov na svetu, saj se nahaja na nadmorski višini 2.320 m. Ogledali si bomo tudi muzej
mesta Khorog in se sprehodili po osrednjem mestnem parku. Preostanek dneva prost. Večerja in nočitev v
hotelu (Z,V).
6. DAN: KHOROG – GARMCHASMA – ISHKASHIM - LANGAR
Pred nami je izjemno zanimiv dan. Podali se bomo do kraja Garmchasma, najbolj znanega termalnega izvira
v deželi. Nekaj časa bo prosto za namakanje v termalnih vodah, ki pritečejo iz 350 metrov globine. Kosilo v
lokalni restavraciji, nato bomo popoldan nadaljevali pot ob mejni reki Panj. Na drugem bregu bomo lahko
opazovali hiše v Afganistanu. Na poti bomo obiskali trdnjavo Yamchun iz 3. oziroma 2. stoletja pr.n.št. in
privatni muzej Sufi Mubarak Kadam v kraju Yamge. Popoldne bomo prispeli v vas Langar. Nastanitev v
gostišču. Preostanek dneva bomo preživeli v odkrivanju okolice vasi. Ogledali si bomo petroglife vklesane v
skalo, ki predstavljajo gorske koze, konje, karavane in jezdece. Večerja in nočitev (Z,V).

7. DAN: LANGAR – BULUNKUL - MURGAB
Pot bomo nadaljevali po Pamirski cesti, obkroženi s Pamirskimi planinami. To je gorska veriga, ki pomeni vez
med Himalajo in gorovjem Tian Shan, Karakorumom, Kunlun, Hindi Kush in Hindu Raj. Občudovali bomo
lahko tadžiške in afganistanske vrhove, visoke preko 4.900 m. Na poti do mesta Murghab se bomo povzpeli
preko dveh gorskih prelazov: Khargush, visok 4.344 m in Nayzatosh, visok 4.137 m. Peljali se bomo tudi ob
jezeru Yashikul, ki se nahaja na nadmorski višini 3.820 m. Popoldne prihod v mesto Murghab, ki je s svojimi
4000 prebivalci največje mesto na vzhodnem delu avtonomne regije Gorno-Badakhshan. Je hkrati tudi
najvišje ležeče mesto v Tadžikistanu (in nekoč v bivši Sovjetski zvezi). Leži na stičišču reke Murgab in Pamirske
ceste. Nastanitev v gostišču, večerja in nočitev (Z,V).
8. DAN: MURGAB – PRELAZ KIZILART – SARY TASH (KIRGIZIJA)
Danes se bomo poslovili od Tadžikistana in pri prelazu Kizilart, ki se nahaja na tadžiško-kirgizijski meji, vstopili
v Kirgizijo. Prelaz se nahaja na nadmorski višini 4.280 m. S prelaza vodijo gorske poti v različne smeri: proti
Karakolu, proti jugu v dolini Alay in proti Pamirski cesti. Že ruski raziskovalci 19. stoletja so prelaz uporabljali
na svojih ekspedicijah po tem delu sveta. Pot bomo nadaljevali do vasi Sary, ki se nahaja ob vznožju vrha
Lenin, visokega 7.134 m. Vrh leži točno na meji med Tadžikistanom in Kirgizijo in je drugi najvišji vrh v obeh
deželah. Nastanitev v družinski hiši, večerja in nočitev (Z,V).
9. DAN: SARY TASH - OSH
Na poti do mesta Osh bomo danes prečkali dva gorska prelaza: Taldyk in Chyrcik in tja prispeli okrog
poldneva. Po kosilu bo sledil poldnevni ogled mesta. Starost kraja lahko določimo s pomočjo poslikav in
napisov, ki so jih našli na severni strani štiriglave Sulejmanove planine. Tod bomo obiskali manjši muzej in
mošejo Babur ter uživali v lepem pogledu na mesto. Nato se bomo vrnili v mesto in obiskali še lokalno tržnico,
kjer nas bodo omamile eksotične vonjave po začimbah in sadju. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
10. DAN: OSH – UZGEN - ARSLANBOB
Dopoldne bomo na poti do Arslanboba obiskali mesto Uzgen in kompleks Karakhanid iz 11. stoletja. Mesto
Uzgen se prvič omenja v kitajskih analih iz 2 st. pr.n.št. Nekoč je bil Uzgen eno od glavnih mest dinastije
Karakhanidov. Nekaj opisov mesta Uzgen lahko srečamo tudi v opisih arabskih potopiscev iz 10. stoletja.
Popoldne bomo prispeli v vas Arslanbob, nastanitev pri družini in preostanek dneva do večerje prosto (Z,V).
11. DAN: ARSLANBOB - KANJON CHYCHKAN
Dopoldne bomo zapustili mesto Arslanbob in se podali proti regiji in dolini Toktogul, ki je relativno gosto
naseljeno območje, ki se nahaja bolj ali manj v gegrafskem središču Kirgzije, na pomembni prometni osi med
glavnim mestom Biškekom in mestom Osh. Dolino obdajajo visoke gore. Popeljali se bomo okrog jezera
Toktogul in se ustavili v istoimenskem mestu, nato pa se podali proti kanjonu Chychkan. Nastanitve v motelu
in popoldne možnost za krajši treking, saj je v kanjonu veliko pohodniških poti. Večerja in nočitev (Z,V).
12. DAN: KANJON CHYCHKAN – JEZERO SON KUL
Po zajtrku se bomo povzpeli na gorski prelaz Ala Bel, preko katerega se bomo spustili v dolino široko dolino
Suusamyr, kjer se nahaja vas Kyzyl Oi in mestece Chaek. Prosto za kosilo. Popoldne bomo pot nadaljevali
mimo rudarskega mesteca Kara Keche in se preko istoimenskega prelaza spustili proti jezeru Son Kul. Z vrha
prelaza bo prekrasen razgled na okolico. Jezero Son Kul je alpsko jezero v severnem delu province Naryn in

se nahaja na nadmorski višini 3016 m ter ima površine 270 km². Dolgo je 29 in široko 18 km in je drugo
največje jezero v Kirgiziji z največjo rezervo pitne vode. Nastanitev v jurtah, večerja in nočitev (Z,V).
13. DAN: SON KUL – BOKONBAEV
Dopoldne se bomo odpeljali mimo vasi Kochkor do južne obale jezera Issyk Kul, ki se nahaja na vzhodnem
delu Kirgizije. Velja za sedmo najbolj globoko jezero na svetu, deseto največje na svetu in drugo največje
slano jezero, takoj za Kaspijskim jezerom. Ime Issyk Kul pomeni v kirgiškem jeziku »toplo jezero«. Kljub temu,
da se nahaja na nadmorski višini 1607 metrov, pozimi nikoli ne zamrzne. Del jezera je ramsarski rezervat
biosfere. Pot bomo nadaljevali do vasi Bokonbaev, kjer nam bodo domačini uprizorili lov z orli in pa izdelavo
različnih predmetov iz filca. Popoldne se bomo nastanili v jurtah na obali samega jezera. Večerja in nočitev
(Z,V).
14. DAN: VAS BOKONBAEV - BIŠKEK
Dopoldan se bomo na poti v Biškek ustavili še pri minaretu Burana v bližini mesta Tokmok, zgrajenem v 12.
stoletju, ko je bil kraj imenovan Balasagun in je bil eno pomembnejših mest na svilni poti. Prihod v glavno
mesto in popoldne ogled mesta: Trg zmage, bazar Osh in spomenik posvečen največjemu kirgiškemu junaku
Manasu ter spomenika posvečena Kurmanjan Datki in Leninu, glavni trg Ala in umetnostna galerija ter Trg
zmage, posvečen vsem, ki so se borili in padli v 2. svetovni vojni. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
15. DAN: BIŠKEK – NP ALA ARCHA – BIŠKEK
Današnji dan bomo preživeli v prelepem narodnem parku Ala Archa. Kanjon Ala Archa se nahaja približno 40
km od glavnega mesta in velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij za prebivalce glavnega mesta.
Dan bomo preživeli v planinah južno od Biškeka. Izbirali pa boste lahko med lažjimi ali malo daljšimi sprehodi
oziroma trekingi po prelepi naravi ob reki do slapa in nazaj. Popoldne vrnitev v glavno mesto in prosto do
večerje v tradicionalni restavraciji ter nočitev (Z,V).
16. DAN: BIŠKEK – ISTANBUL - LJUBLJANA
Jutranji prevoz na letališče in vkrcanje na letalo, s katerim bomo poleteli proti Evropi in Ljubljani.

ROK ZA PRIJAVO: najmanj dva meseca pred pričetkom potovanja oz. do zapolnitve prostih mest

CENA: 2.990 EUR

CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Dušanbe in Biškek-Ljubljana, varnostne in TSC takse (ki
na dan 15.12.2021 znašajo 286 EUR), vse prevoze, oglede in vstopnine po programu, bivanje v hotelih s 3***
in 4**** v dvoposteljnih sobah* (doplačilo za enoposteljno sobo v hotelih znaša 255 EUR), ter v gostiščih in
v jurtah, ki so več posteljne, obroke po programu, lokalno vodenje v angleškem jeziku in slovenskega
spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: vstopne vize za Tadžikistan, ki jo pridobimo na meji in stane približno 60 EUR ter
morebitnih napitnin za vodnike in voznike.

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 25

CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 3.090 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 3.190 EUR in
pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 3.340 EUR.

*V nekaterih krajih hotelov ni, zato bomo nastanjeni v gostiščih (guest house) in v tradicionalnih, več
posteljnih jurtah.

