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                  Tadžikistāna  
                –  trekings Fanu kalnos un  

uzkāpšana Enerģijas virsotnē 
 
         16.jūnijs–30.jūnijs 

 

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 pārsteidzošajos Fanu kalnos un dosimies 

vairāku dienu pārgājienā kura kulminācija būs uzkāpšana Enerģijas virsotnē 5120m. Iepazīsim šo 

apslēpto kalnu zemi un tās skaistumu! 
 

 

 

Ieteikumi: 

 

- Aktīvs ceļojums, nepieciešama vidēja fiziskā 

sagatavotība 

 

- Tiem, kuri nekāpj Enerģijas virstonē, būs iespēja 

pastaigāties 

pa kalnu ezeriem 

 

- Vairākas naktis teltīs 

 

- Iekļautas ēdienreizes pēc vietējām tradīcijām  
 
 
 

1. DIENA. CETURTDIENA, 16.06. RĪGA–STAMBULA-TAŠKENTA 

Ceļs uz Centrālāziju                                        

                                                                         -/-/- 

Plkst. 17:30 tikšanas Rīgas lidostā, 19:45 lidojums Rīga–Stambula, pēc tā lidojums uz Taškentu Uzbekistānā. 
 
 

2. DIENA. PIEKTDIENA, 17.06. TAŠKENTA-SAMARKANDA-PANDŽIKENTA 

Ierašanās Tadžikistānā 

                                                                            

                                          -/-/- 

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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 17:30 tikšanās Rīgas lidostā, 19:45  Rīga ___ 22:40  Stambula, Turkish airlines  2h 55min 

                                     00:55  Stambula ___ 07:10  Taškenta, Turkish airlines  4h 15min 
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3. DIENA. SESTDIENA, 18.06. 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. SVĒTDIENA, 19.06. PANDŽIKENTA-ARTUČA BĀZE 

Dziļāk kalnos 
 

                                       B/P/V 

Šodien izbraukšana uz Artuča bāzi. Pusdienas viesu namā, turpinām 
ceļu uz Artuča bāzi. Ierašanās nometnē 2200 m augstumā. 

Pārgājiens līdz Čukuraka ezeram 2455 m vjl., Čukuraka ezera 
apkārtne, atgriešanās bāzē, vakariņas.  
Nakts kotedžā. Dienā~ 80 km.    
 
 
 
 
 
 
 

5. DIENA. PIRMDIENA, 20.06. ARTUČA BĀZE-DUŠOKHA EZERS 

Fanu kalnu trekings 
 

                                       B/P/V 
Pēc brokastīm sākas pārgājiens. Sāksim mierīgi,  pacelsimies uz 
Kulikalon plato, tas ir izraibināts ar 14 tirkīza ezeriem. Robainas 
grēdas un virsotnes starp 4000 m līdz 5000 m: Marija 4970 m, 

Mirali 5120 m, Rudaki 4900 m, Adamtaša 4700 m. Četras virsotnes 
veido tā saukto “Kulikalon sienu”. , Saryshah 4650m un Aurondag 
4573m. Ierašanās Dušokha ezera krastā 2900 m vlj. un vakariņas.  
Nakts teltīs. Dienā ~ 10 km.    
 

 

 

 

6. DIENA. OTRDIENA, 21.06. KULIKALONA EZERI 

Fanu kalnu ezeri 
 

                                     
     B/P/V 

Pēc brokastīm mierīgāka diena ar pastaigām pa plato un vairāku 
ezeru apmeklējums aptuveni 2900m augstumā. Šie Kulikalon ezeri 
ir vieni no zināmākajiem visā Tadžikistānā un ir daudz sapnis. 
Nakts teltīs. Dienā ~ 10 km.    
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7. DIENA. TREŠDIENA, 22.06. KULIKALONA EZERI -ALAUDDINA EZERI 

Ezeru valstība 

         

                                       B/P/V 

No rīta dosimies ceļā un kāpsim augšup līdz Alauddina pārejai 3860 
m vjl. un pēc tā dosimies jau zemāk līdz Alauddina ezeriem. 
Kāpuma laikā var vērot panorāmu uz Kulikalona ezeriem, Čapdaras 

virsotni 5197 m un Čapdaras upes ieleju, apbrīnojamo Alautdin 
ezeru bļodas ar gaiši zilajiem ūdeņiem. Nometne ezera krastā 2900 
m vjl. 
Nakts teltīs. Dienā ~ 7 km.    
   
 
 
 

8. DIENA. CETURTDIENA, 23.06. ALAUDDINA EZERI 

Kalnu ainavas 

                                  

                                       B/P/V 

Pastaiga līdz Mutnoje ezeram aptuveni 8 km. Skats uz Kaznokas 4 
200 m, Zamok 5070 m, mūsu mērķi Enerģijas 5120 m un Čimtarga 
5489 m panorāmām, ledājiem un akmeņiem, atgriešanās 

nometnē. 
Nakts teltīs. Dienā ~ 14 km.    
 

 

 

 

 

 

9. DIENA. PIEKTDIENA, 24.06. ALAUDDINA EZERI-ČIMTARGA PĀREJA 

Tuvāk Enerģijas virsotnei 

                                                                       

                                      B/P/V 
Šodien dosimies uz 4500 m vjl. pāreju pie Čimtargas. Aiza ir  
skaista, sākot no Mutniy ezera pa sniegu un ledu, pa kalnu takām 

līdz pat nometnei 4500 m vjl. augstumā. Visa grupa kopā dodas 
uz Čimtargas pāreju, un tie, kas dodas uz kāpienu Enerģijas 
virsotnē, naktī guļ pie Čimtargas pārejas, bet tie, kas nekāpj 
augšā, dodas atpakaļ uz Mutniy ezeru.  
Nakts teltīs. Dienā ~ 6 km.    
 

 

 

 
10. DIENA. SESTDIENA, 25.06. ČIMTARGA PĀREJA-ENERĢIJAS VIRSOTNE-MUTNIY EZERS 

Enerģijas virsotne 
 

                                      B/P/V                                 

Naktī ap 02:30 pacelšanās uz Čimtarga pāreju un pacelšanās uz 
Enerģijas virsotni. Ap 11:00, ja laikapstākļi atļauj, var uzkāpt 
Enerģijas virsotnē. Ļoti skaista un plaša panorāma, atgriešanās 
Mutniy ezera krastā.  
Nakts teltīs. Dienā ~ 13 km.    
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11. DIENA. SVĒTDIENA, 26.06. MUTNIY EZERS 

Rezerves diena 

                              
    B/P/V                                

Šī diena rezervēta uzkāpšanai Enerģijas virsotnē ja gadās slikti 
laikapstākļi. Ja uzkāpšana ir veiksmīga pirmajā dienā, šajā dienā 
pastaigas pa tuvējiem kalniem un ezeriem. 
Nakts teltīs. 
 

 
 

 
 
12. DIENA. PIRMDIENA, 27.06. MUTNIY EZERS-ISKANDERKULS 

Fanu kalnu nebeidzamie pārsteigumi 
                                                                             
 B/P/V                                  

Uzkāpsim Kaznokas pārejā 4040 m. No šejienes varat uzkāpt 
blakus esošajās Smejas 4100 m vai Fiskultur & Sport 4120 m 
virsotnēs un baudīt panorāmas skatu uz Fanu kalniem. No 
Kasnokas pārejas stāvs nobrauciens uz Argas ieleju un uz galveno 

ceļu. Mūs sagaidīs mašīnas, izbraukšana uz Iskanderkula ezeru, 
iekārtošanās un vakariņas.  

Nakts kotedžā pie Iskanderkula ezera. Dienā~ 100 km.    
 

                  
       

13. DIENA. OTRDIENA, 28.06. ISKANDERKULS-DUŠANBE 

Atgriešanās civilizācijā 
                                                                             

 B/P/V                                  

Kalnu ezers Iskanderkuls 2255 m vjl. dosimies pastaigā pa tā 
krastiem. Dosimies arī pārgājienā uz ūdenskritumu. Tadžikistānai 
ir lielas ūdens rezerves un vairāk kā 1000 upes un 2000 ezeri. Ceļš 
uz galvaspilsētu Dušanbe. 

Nakts viesnīcā Dušanbē. Dienā~ 130 km.    

 

 

 

 
 

14. DIENA. TREŠDIENA, 29.06. DUŠANBE 

Tadžikistānas galvaspilsēta 
                                                                             
 B/P/V                                  

Brokastis viesnīcā. Šodien iepazīsim Dušanbe, brauciens uz Gisāra 
cietoksni. Neatkarības laukums. Tirgus jeb bazāra apmeklējums – 

dažādi augļi un dārzeņi, krāsu un aromātu daudzveidība, kas katru 
apmeklētāju iedvesmo. Atvadu vakariņas pilsētas restorānā.  

Nakts viesnīcā Dušanbē. Dienā~ 40 km.    
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15. DIENA. CETURTDIENA, 30.06. DUŠANBE-STAMBULA-RĪGA 

Ceļš mājup 
 
Naktī brauciens uz Dušanbe lidostu, lidojums uz Stambulu un tālāk Rīgu, ap 18:50 ierašanās Rīgā. 

 
 

 

 

 

Cena 2195 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga–Stambula-Taškenta un 

• Dušanbe-Stambula-Rīga 
• + pārbrauciens no Uzbekistānas uz Tadžikistānu 
• + dzīvošana 3* viesnīcās, viesu namos un pie  

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 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  

• apmeklēšanas izmaksas  

•  

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 288 eiro. 

 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 1795 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (07.05.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (07.05.2022.) 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. 

05:10  Dušanbe ___ 08:30  Stambula, Turkish airlines  4h 20min 

16:00  Stambula ___ 18:50  Rīga, Turkish airlines   2h 50min 

 


