AUGUSTS 2022

Tadžikistāna
– Fanu kalni, Pamira trakts
un Vahanas koridors
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13.augusts–25.augusts
Tadžikistāna ir viena no augstākajām valstīm pasaulē. Valsts augstākā virsotne sniedzas 7495 m vjl.
augstumā. Pārsteidzoši vēl neiepazīta, bet dabas pārbagāta šī nelielā Centrālāzijas valsts slēpj plašus
un skaistus kalnu reģionus. Ceļojuma laikā viesosimies gan Fanu kalnos Tadžikistānas rietumu daļā,
gan galvaspilsētā Dušanbē, gan izbrauksim Pamira traktu un vēl būsim īpašā vietā – Vahanas koridorā,
kas atrodas daļēji Afganistānas teritorijā. Iepazīsim šo apslēpto kalnu zemi un tās skaistumu!

Ieteikumi:
-

Ceļojuma laikā pārvietosimies ar minibusiem

-

Dzīvošana viesnīcās, viesu namos un pie vietējiem

-

Vairāki garāki sauszemes pārbraucieni

-

Iekļautas ēdienreizes vietējās ēstuvēs

1. DIENA. SESTDIENA, 13.08. RĪGA–STAMBULA-TAŠKENTA
Ceļs uz Centrālāziju

 10:30 tikšanās Rīgas lidostā, 12:25
18:40

Rīga ___ 15:25

Stambula ___ 00:55

Stambula, Turkish airlines  3h

Taškenta, Turkish airlines  4h 15min



-/-/-

Plkst. 10:30 tikšanas Rīgas lidostā, 12:25 lidojums Rīga–Stambula, pēc tā lidojums uz Taškentu Uzbekistānā. Pēc
pusnakts ierašanās Taškentā, brauciens uz viesnīcu.
Nakts viesnīcā Taškentā. Dienā~ 45 km.

2. DIENA. SVĒTDIENA, 14.08. TAŠKENTA-SAMARKANDA-PANDŽIKENTA
Tadžikistānas Fanu kalni



B/-/-

No rīta brauciens caur Samarkandai uz Tadžikistānas rietumu
daļu, sauszemes robežas šķērsošana un ierašanās Fanu kalnos.
Brauciens uz netālo Pandžikentas pilsētu.
Nakts viesnīcā Pandžikentā. Dienā~ 300 km.
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3. DIENA. PIRMDIENA, 15.08. PANDŽIKENTA- 7 EZERI-PANDŽIKENTA
Fanu kalnu ezeru burvība



B/P/V

Pēc brokastīm dosimies Fanu kalnos uz 7 ezeriem. Augstākais no
ezeriem atrodas 2400 m vjl. augstumā. Katrs ezers ir savādāks un
dažāda lieluma, baudām dabu un ezerus. Pusdienas piknika veidā
dienas gaitā pie kāda no ezeriem. Atgriešanās Pandžikentā.
Nakts viesnīcā Pandžikentā. Dienā~ 140 km.

4. DIENA. OTRDIENA, 16.08. PANDŽIKENTA-DUŠANBE
Baltā pilsēta



B/P/V

Šodien dosimies cauri Fanu kalniem uz Tadžikistānas galvaspilsētu
Dušanbē. Ap pusdienas laiku ierašanās un pilsētas apskate.
Redzēsim gan pilsētas tirgu, gan pilsētas parkus. Pilsēta šobrīd
mainās un tās centrs tiek aktīvi būvētas jaunas ēkas. Dušanbē atrodas
vairāki parki, kas rada patīkamu pilsēta sajūtu un vietu kur
pastaigāties.
Nakts viesnīcā Dušanbē. Dienā~ 230 km.

5. DIENA. TREŠDIENA, 17.08. DUŠANBE-KALAI KHUM
Ceļš uz Pamiru



B/P/V

Pēc brokastīm ceļosim ārpus Dušanbē uz Pamira traktu. Šis ir īpašs
kalnu reģions kur nepieciešama speciāla atļauja un vietējie iedzīvotāji
šeit atšķiras no Dušanbē dzīvojošajiem. Kalnu reģionā redzam vietējo
iedzīvotāju ģērbšanās stilu un vīriešus ar bārdām. Šķērsojam kalnu
pārejas un nonākam Kalai Khumā pie Panj upes, kas ir galvenā
Amudarjas upes pieteka.
Nakts viesnīcā Kalai Khumā. Dienā~ 360 km.

6. DIENA. CETURTDIENA, 18.08. KALAI KHUM-KHOROG
Braucam gar Afganistānu



B/P/V

Pēc brokastīm ceļosim gar Panj upi kur upes vienā pusē ir
Tadžikistāna, bet otrā pusē Afganistāna. Redzama atšķirība starp šīm
abām valstīm. Dienas laikā pieturas un kalnu vērošana, ierašanās
Pamira galvaspilsētā Khorogā, tā atrodas ielejā divu upju satekā.
Nakts viesnīcā Khorogā. Dienā~ 240 km.
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7. DIENA. PIEKTDIENA, 19.08. KHOROG-ISHKASHIM
Pamira kalnu dārgumi



B/P/V

Netālu no Khorogas atrodas karstie avoti un rubīnu raktuves.
Tadžikistāna ir bagāta ar dažādiem derīgajiem izrakteņiem kas
atrodas bieži vien grūti sasniedzamās vietās. Brauciens tālāk uz
dienvidiem ar pieturām un patstāvīgi pāri upei esošo Afganistānu.
Ishkashima ir maza pilsēta Vahanas koridora grīvā, skaidrā laikā no
šejienes redzama Hindu Kuša kalnu grēda, vairākas virsotnes
augstumā virs 6000 m vjl.
Nakts viesu namā Ishkashimā. Dienā~140 km.

8. DIENA. SESTDIENA, 20.08. ISHKASHIM-LANGAR
Kopā ar vietējiem



B/P/V

Turpināsim mūsu ceļojumu pa Pamiru, apmeklēsim vienu no
senajiem Zīda ceļa cietokšniem. Vrangas pilsētā redzēsim budistu
stūpu un svētos avotus. Ieradīsimies pie vietējiem iedzīvotājiem kur
gan nakšņosim, gan vakariņosim. Attālākos kalnu apgabalos šī ir
vienīgā iespēja nakšņot.
Nakts pie vietējiem Langarā. Dienā~ 150 km.

9. DIENA. SVĒTDIENA, 21.08. LANGAR-MURGHAB
Gar Vahanas koridoru



B/P/V

Pēc brokastīm turpināsim ceļu gar Vahanas koridoru, kas šķir
Tadžikistānu no Pakistānas. Apmeklēsim grotu, kurā redzami seni
zīmējumi. No šī reģiona skaidrā laikā redzama pat Khun Lun kalnu
grēda Ķīnas teritorijā. Ierašanās Pamira austrumu daļā Murghabas
pilsētā. Šajā Pamira daļā dzīvo arī kirgīzi. Iespēja apmeklēt rokdarbu
veikalu.
Nakts viesnīcā Murghabā. Dienā~ 250 km.

10. DIENA. PIRMDIENA, 22.08. MURGHAB-KHOROG
Augstkalnu diena



B/P/V

Šodien ceļosim atpakaļ Dušanbē virzienā caur mūsu ceļojuma
augstākajām vietām. Viens no augstākajiem punktiem būs Kuy
Tezek kalnu pāreja 4271 m vjl. augstumā. Diena kalnos ar
pieturām un kalnu ainavām. Ierašanās 2000 m vjl. augstajā
Khorogā.
Nakts viesnīcā Khorogā. Dienā~ 310 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

11. DIENA. OTRDIENA, 23.08. KHOROG-KHALAI KHUM
Afganistānas pierobežā



B/P/V

Pēc brokastīm brauksi caur Gunt ieleju. Kalnu ainavas un
noslēdzošā diena Pamirā. Pēc gara brauciena sasniedzam Khalai
Khumu.
Nakts viesnīcā Kalai Khumā. Dienā~ 420 km.

12. DIENA. TREŠDIENA, 24.08. KHALAI KHUM-DUŠANBE
Atgriešanās civilizācijā



B/P/V

Pēc brokastīm izbrauksim ārā no Pamira trakta. Atgriezīsimies
civilizācijā un galvaspilsētā Dušanbē. Vakars pilsētā.
Nakts viesnīcā Dušanbē. Dienā~ 370 km.

13. DIENA. CETURTDIENA, 25.08. DUŠANBE-STAMBULA-RĪGA
Ceļš mājup
Naktī brauciens uz Dušanbe lidostu, lidojums uz Stambulu un tālāk Rīgu, ap 18:50 ierašanās Rīgā.

05:10

Dušanbe ___ 08:30

16:00

Stambula ___ 18:50

Stambula, Turkish airlines
Rīga, Turkish airlines

 4h 20min

 2h 50min

Cena 2270 eiro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā ietilpst:

Ceļojuma cenā neietilpst:

+ lidojums Rīga–Stambula-Taškenta un
•
Dušanbe-Stambula-Rīga
•
+ pārbrauciens no Uzbekistānas uz Tadžikistānu •
+ dzīvošana 3* viesnīcās, viesu namos un
vietējem divvietīgā numurā
+ 11 brokastis, 10 pusdienas un 1o vakariņas
+ transports ceļojuma laikā
+ aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
+ standarta ceļojuma apdrošināšana
+ grupas vadītājs latviešu valodā
+ krievu valodā runājošs vietējais gids
+ dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
pie

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 288 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1870 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (04.07.2022.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (04.07.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.
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