Kyrgyzstan

KYRGYZSTAN

Aquest viatge en permet conèixer Kyrgyzstan, un territori força desconegut, per on
passava la Ruta de la Seda, on la vida dels nòmades, els grans llacs i les seves muntanyes
tenen molt atractiu.
Es poden veure les ciutats i també la naturalesa, les muntanyes i les immenses estepes
que ens fascinaran.
Tot plegat ens farà viure uns dies d’aventura, recordant antigues llegendes i rebre
l'hospitalitat tradicional.
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Kyrgyzstan

.Programa.
Dia 01.  Barcelona - Bishkek
Sortida del vol de via Istanbul o Moscou .

Dia 02.  Barcelona - Bishkek
Arribada a Bishkek. Trobada amb l'equip kirguiz. Trasllat al parc Nacional de Ala Archa (40
km). Possibilitat de trekking lleuger a la zona del parc. Tornada a Bishkek i excursió a la ciutat:
plaça Central, museu Històric, parc de roures, plaça de la Victòria. Allotjament en hotel.

Dia 03. Bishkek - Issyk-Kul
Esmorzar a l'hotel. Trasllat fins al llac Issyk-Kul (aprox. 280 km). Visita de vestigis de la ciutat
medieval de Balasagun (Torre de Burana). Dinar amb una família kazaka. Visita als petroglifs
de Cholpon-aty. Allotjament a l’hotel a la vora del llac.

Dia 04. Issyk-Kul - Karakol
Esmorzar a l'hotel. Trasllat a Karakol per la vora nord del llac Issyk-Kul (aprox. 150 km). Pel
camí visita del museu de N. Przhevalskii. A l'arribada allotjament en el Guest House a Karakol.
City tour a Karakol: visita de la mesquita Dungana de l'estil oriental i l’església ortodoxa. Sopar
a una casa local dungana.

Dia 05. Karakol - DjetyOguz
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap la gorja de Ogus (40 km). Passejada opcional per contemplar les
muntanyes de la zona. A l'arribada sopar i nit en campament de iurtes.

Dia 06. DjetyOguz - Kochkor
Esmorzar al campament. Trasllat a Kochkor per la riba sud del llac Issyk-Kul (265 km). Parada
al barranc “Skazka”. Passejades i oportunitat de fotografiar aquest indret consistent en
sediments rocosos molt singulars i de colors atractius. Dinar a casa d’una família kirguís a
Bokonbaevo. Arribada a Kochkor, allotjament i sopar a cases locals.

Dia 07. Kochkor - Son Kul
Esmorzar. Trasllat al llac Son Kul (140 km). Temps lliure per conèixer la vida nòmada:
passejades i trekking lleuger als marges del llac, visitant iurtes kirguís. Aquí encara els kirguís
porten l'estil de la vida nòmada. Es pot realitzar la visita a les iurtes, provar kumiz (llet
fermentada d’eugues), ayran (iogurt) i altres típics menjars nacionals. Allotjament i sopar en
campament de iurtes.

Dia 08. Son Kul - Bishkek
Esmorzar al campament. Trasllat a Bishkek passant per Koshkor on dinarem (aprox. 350 km). A
l'arribada a Bishkek allotjament en Hotel. Temps lliure.
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Dia 09.  Vol de tornada
Trasllat a l'aeroport pel vol de tornada. Arribada a Barcelona.
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.Condicions.
DATES:
Sortida el 13 d’agost. Tornada el 21 d’agost.

PREUS DES DE:
En grup compartit de màxim 9 persones:

990 Euros per persona.

Suplement habitació individual:

150 Euros.

Els preus poden variar segons el mercat de divises o el preu de les taxes.

EL PREU INCLOU:
 Els serveis de transport segons el programa, vehicles privats amb aire condicionat.
 Allotjament en hotel, tipus 4 i 3 estrelles, habitacions dobles amb esmorzar.
 Campaments de iurtes i cases kirguís amb sopars.
 Guia acompanyant de parla hispana.
 Entrades (bitllets) per als museus, monuments i llocs històrics de l'itinerari.
 Aigua en els trasllats en vehicle.
 Assegurança d'assistència en viatge.

EL PREU NO INCLOU:


Vols internacionals a Bishkek i tornada. Des de 630 Euros (classe turista tarifa “T-Q” de
Turkish Airlines amb taxes del bitllet).



Visat del Kyrgyzstan (gratuït actualment).



Begudes i extres.



Taxes per a fotos o vídeos (en els llocs històrics).



La propina o una altra compensació en diners per a algun servei.



Les despeses personals.



Tot el no especificat.
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