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UZBEKISTAN - ZE WSCHODU NA ZACHÓD

NAZWA: Uzbekistan

NAZWA OFICJALNA:  Republika Uzbekistanu

STOLICA: Taszkent

WALUTA: Sum (UZS)

JĘZYK:  uzbecki

Uzbekistan jest prawdziwą perłą Azji Środkowej. To tędy przebiegał dawniej słynny Jedwabny Szlak, z mocą zabytków wpisanych na listę UNE-
SCO. Wycieczka objazdowa, choćby na last minute, pozwoli Ci odkryć, jak wiele do zaoferowania ma Uzbekistan. Nie wahaj się – tu czeka Cię 
doświadczenie, którego nie zapomnisz do końca życia! Monumentalne pałace Chiwy, Buchara ze zjawiskowymi medresami, Moynak z widokiem 
na wyschnięte już Jezioro Aralskie, czy najbardziej znana chyba Samarakanda ze znanymi mauzoleami… gotowy na odkrycie wszystkiego, co 
może zaoferować Uzbekistan? Wybierz się tam z nami! 

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Taszkent □ Urgencz □ Chiwa □ Buchara □ Samarkanda □ Szachrisab □ Samarkanda □ Taszkent 

P R O G R A M

Dzień 1.
Warszawa - Taszkent
Wylot z lotniska Chopina w Warszawie.

Dzień 2.
Taszkent
Poranny przylot do stolicy Uzbekistanu i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie 
miasta będącego niegdyś ważnym etapem podróży kupców z Zachodu na Wschód słynnym Jedwabnym Szlakiem. Dzisiejszy Taszkent łączy 
elementy islamskiej tradycji z nowoczesnością ery sowietyzacji. Zobaczymy pochodzące z XVI w.: medresę (szkołę koraniczną) Kukeltasz, mau-
zoleum islamskiego uczonego Kaffal Shaszi, medresę Barak Chana z XVI w., której mufti (główny prawnik i teolog muzułmaskiej szkoły) to jeden 
z najważniejszych autorytetów islamu dla całego Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Odwiedzimy również położony nieopodal meczet, 
a następnie bazar rzemiosła Chor-zu. Na koniec wizyta w Muzeum Literatury im. Aliszer Nawoi (repliki manuskryptów, kaligrafia perska, XV w 
malarstwo miniaturowe) oraz Muzeum Sztuk Pięknych (eksponaty z czasów antycznych, wieków średnich, bogate zbiory współczesne, wiele 
eksponatów uzbeckiej sztuki użytkowej). Wieczorem powrót do hotelu i nocleg w Taszkencie.

Dzień 3.
Taszkent - Urgencz - Chiwa
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Urgencz. Stąd pojedziemy do położonej nieopodal Chiwy, która była w VI-VII w jednym z głów-
nych ośrodków handlowych Jedwabneg Szlaku. Stare Miasto Chiwy - Itchan Kala, forteca, w obrębie której znajduje się około 50 historycznych 
zabytków i około 250 starych domów, jest najlepiej zachowanym kompleksem zabytków w Azji Centralnej, a od 1990 roku zostało wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas zwiedzania dawnej stolicy Chorezmu zobaczymy fortecę Kunia-Ark (XVIII w.), medresy: 
Mohammed Amin Chana, Arab Mohammed Chana, Kutluq Murad, Miri Arab, Rafanek, Amir Tur oraz najwyższy w mieście minaret - 57 metrowy 
Islam-Hodża. Na starym mieście odwiedzimy również mauzolea: Uch Avlioli, Paklavan Mahmuda, oraz kompleksy pałacowe Palvan Kari, Abd Al 
Bobo, Tasz Chauli. Nocleg w Chiwie.

Dzień 4.
Chiwa - Buchara
Po śniadaniu przejazd (ok. 470 km) skrajem pustyni Kyzył-Kum („Czerwone piaski”) z Chiwy do Buchary zwanej „miastem-muzeum”, z uwagi na 
ślady bogatej 25 wiekowej historii. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Bucharz

Dzień 5.
Buchara
Po śniadaniu poznamy średniowieczne zabytki Buchary. Mauzoleum Ismaila Samani - władcy Samanidów z X w., , Czor-minar, mauzoleum 
Czaszma Ajub - święte miejsce Muzułmanów z czasów Tamerlana, cytadelę Ark z VI-VII w. wraz z pałacami emirów Buchary, Plac Registan z kom-
pleksem pałacowym Bolo-hauz, medresę Abdullazis-chana z XVI w., meczet Kalon (mógł pomieścić 12 tys. wiernych) z minaretem wskazującym 
niegdyś drogę kupcom podążającym Jedwabnym Szlakiem. Arcydzieło architektury - medresa Miri-Arab z XVI w., zabudowane rynki cechowe, 
tzw. Taki, medresa Uług-Bega z XVw.. Dla chętnych (fakultatywnie - dodatkowo płatny ok. 10 USD/os.) koncert folklorystyczny w madrasie Divan 
Begi. Nocleg w Bucharze.

Dzień 6.
Buchara - Samarkanda
Po śniadaniu przejazd (ok. 270 km) Samarkandy zwanej „stolicą nad stolicami” - jednego z najstarszych miast świata, którego początki sięgają 
VIII w p.n.e. Miasto jak z baśni tysiąca i jednej nocy, będące marzeniem kupców podróżujących Jedwabnym Szlakiem, zniszczył w 1220 r Czyngis 
Chan. W XIV w inny sławny chan Mongołów - Timur (Tamerlan) głosił je za swoją stolicą i rozpoczął budowę swojego mauzoleum Gur-Emir. Po 
śmierci Tamerlana jego syn Uług-beg uczynił z Samarkandy światowe centrum życia handlowego, kulturalnego i religijnego. W samarkandzie 
zobaczymy mauzoleum: Gur-Emir, Uług-bega, meczet Bibi-Chanym z XV w., nekropolię Timurydów Szach-i-Zinda XIII-XV w. wraz z mauzoleum 
Kussama ibn Abbasa z XIII w., cytadelę Timura, ruiny największego średniowiecznego obserwatorium astronomicznego Uług-Bega. Odwiedzimy 
również zabytki sprzed ery panowania Mongołów - mauzoleum Ismael Samani oraz odkrywki ruin miasta Afrosiab, których początki sięgają VI 
w p.n.e. Nocleg w Samarkandzie.

Dzień 7.
Samarkanda - Shakhrisabz
Po śniadaniu wycieczka do Shakhrisabz, miasta narodzin Tamerlana, wpisanego w 2002 na listę dziedzictwa UNESCO. Początki miasta sięgają 
VI-VII w. W średniowieczu znane było tradycyjnie jako Kesz, ale bardziej przyjęła się popularna nazwa Shakhrisabz oznaczająca „zielone mia-
sto”. Zachowały się tu wspaniałe zabytki z czasów panowania Tamerlana i jego syna Uług Bega: gigantyczny Pałac Ak-Saraj z XIV w., kompleks 
z czasów Timurydów, z meczetem katedralnym, mauzoleum, kryty rynek Czor-su, czynna łaźnia miejska z XV w. Obejrzymy także Mauzoleum 
Dżochangira wraz z meczetem Kok Gumbaz. Wieczorem powrót do Samarkandy i nocleg.
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Dzień 8.
Samarkanda - Taszkent
Po śniadaniu krótka kontynuacja zwiedzania Samarkandy oraz wizyta na lokalnym bazarze z czasem wolnym na zakup pamiątek. Po południu 
przejazd (ok. 300 km) do Taszkentu, transfer do hotelu i nocleg

Dzień 9.
Taszkent - Warszawa
Po śniadaniu czas wolny, transfer na lotnisko i zakończenie programu. Wylot do Polski. Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie.

WJAZD I POBYT
Uwaga: W związku ze wzmocnioną kontrolą ruchu osobowego wewnątrz kraju, cudzoziemcy powinni zawsze mieć przy sobie paszport z wizą i aktualnym zamel-
dowaniem tzw. „propiską”.
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wizy turystyczne, których długość nie przekracza 30 dni będą wydawane w przeciągu dwóch dni roboczych 
nie licząc dnia dostarczenia dokumentów. Każda osoba wjeżdżająca do Uzbekistanu musi posiadać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu oraz 
ważną wizę. Uwaga: należy upewnić się, że służba graniczna postawiła pieczątkę wjazdu. Na granicy (lub lotnisku) obowiązkowo należy wypełnić dwie deklaracje 
celne wwozowe. Należy w nich zadeklarować wwożoną gotówkę (nawet najdrobniejsze sumy) oraz przedmioty wartościowe (np. laptop, aparat fotograficzny) a 
także przywożone lekarstwa. Jedną z deklaracji celnik zatrzyma przy odprawie, natomiast drugą, opieczętowaną przez służby celne, należy bezwzględnie zacho-
wać i okazać przy opuszczaniu kraju. Przy wyjeździe należy wypełnić deklarację wyjazdową. Uwaga: należy upewnić się, że czy służba celna przystawiła pieczątkę 
na deklaracji celnej wwozowej, którą otrzymujemy. Brak deklaracji i/lub brak dowodów rejestracji na pobyt - tzw. propisek przy wyjeździe z Uzbekistanu skutkuje 
bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi (kary finansowe, administracyjne lub nawet wszczęcie postępowania sądowego).
Zabrania się importu i wwozu do Uzbekistanu grafik, rysunków, fotografii, filmów promujących m.in. przemoc, a także materiałów pornograficznych. Artykuł 189 
kodeksu karnego przewiduje grzywny za „produkcję lub import” zabronionych treści: dla mieszkańców od 50 do 100, a dla urzędników - od 100 do 150-krotności 
minimalnego wynagrodzenia łącznie z konfiskatą tych produktów, a także środkami ich produkcji, dystrybucji oraz reklamy. 
Po przyjeździe do Uzbekistanu należy się zameldować w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. Jeżeli zostajemy na noc w hotelu, obsługa hotelu dokonuje rejestracji 
w naszym imieniu - należy jedynie każdorazowo poprosić o tzw. propiskę(dowód rejestracji). W przypadku pobytu u osoby prywatnej należy zarejestrować się w 
biurach rejestracji, tzw. OVIR. W przypadku, jeśli którąś z nocy spędziliśmy podróżując pociągiem lub autobusem, należy zachować bilet z datą i godziną podróży. 
Komplet dowodów rejestracji należy zachować i okazać przy wyjeździe z kraju. Brak którejkolwiek z propisek skutkuje poważnymi problemami natury administra-
cyjno-finansowej przy opuszczaniu kraju.

BEZPIECZEŃSTWO
Uzbekistan jest krajem ogólnie bezpiecznym. Pewne zagrożenie stanowią kradzieże kieszonkowe (głównie na bazarach, dworcach, itp.). Nie zaleca się samotnym 
osobom, głównie kobietom przechodzenie przez osiedla mieszkaniowe w porze wieczorowej.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku ubezpieczenia osobowego ani komunikacyjnego. Zaleca się jednak wykupienie ubezpieczenia medycznego. 
 

ZDROWIE
Uwaga: zaleca się zaszczepienie się od żółtaczki pokarmowej typu A i żółtaczki wszczepiennej typu B oraz tężca. Warto zasięgnąć porady, jakie są aktualnie zaleca-
ne szczepienia przed wyjazdem na obszar Azji Środkowej. W Polsce takich informacji mogą udzielić Regionalne Instytuty Medycyny Tropikalnej.
Najbardziej podstawowym szczepieniem jest szczepionka przeciw, często występującej w Uzbekistanie, żółtaczce pokarmowej (typu A). Szczepienie należy wyko-
nać na co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
Z powodu odmiennej flory bakteryjnej w pierwszych dniach po przybyciu mogą pojawić się kłopoty żołądkowe. Koszt wizyty u lekarza wynosi od 30 USD, doby 
w szpitalu - od ok. 100 USD w zależności od poziomu placówki. Ryzyko zarażenia żółtaczką wszczepienną jest duże. Odnotowano przypadki malarii; planując 
podróż do Doliny Fergańskiej, terenów graniczących z Afganistanem oraz do Karakałpakstanu, należy profilaktycznie zażywać leki antymalaryczne. Należy unikać 
spożywania posiłków w barach (tzw. czajchanach), przy bazarach, drogach i w małych miejscowościach. W miarę możliwości, turyści powinni wybierać restauracje 
i bary, w których jada stosunkowo duża liczba osób, co zazwyczaj gwarantuje świeżość potraw. Z uwagi na zagrożenie żółtaczką i innymi chorobami przewodu 
pokarmowego produkty przeznaczone do spożycia na surowo powinny być dokładnie myte pod bieżącą wodą. Należy często myć ręce i ogólnie dbać o higienę oso-
bistą, szczególnie przed spożywaniem posiłku. Należy unikać miejscowych lodów (np. z automatu) i wyrobów cukierniczych (kremy) niewiadomego pochodzenia. 
Przy zakupie żywności trzeba zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia. Woda w kranach jest zdatna do picia po przegotowaniu. Zalecamy picie wody 
butelkowanej.
Radzimy unikać dłuższego pobytu w szpitalu i ograniczyć zabiegi medyczne wykonywane w Uzbekistanie do niezbędnego minimum. Obowiązkowo w ubezpiecze-
niu turystycznym winien być zapis o pokryciu kosztów przez biuro ubezpieczeniowe transportu chorego samolotem do kraju.
W sytuacji problemów ze zdrowiem kontaktować się z: Tashkent International Clinic, Taszkent, ul. Talimardjon, tel.:+ 998 71 291 01 42 (usługi płatne, język rosyj-
ski i angielski).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU 
Transport publiczny w miastach jest dobrze rozwinięty. Turyści mają do dyspozycji autobusy miejskie, minibusy (tzw. marszrutki), taszkenckie metro oraz przede 
wszystkim tanie i ogólnodostępne taksówki. Zalecamy (szczególnie kobietom) zachowanie ostrożności w przejazdach nieoznakowanymi, niezrzeszonymi w kor-
poracjach, prywatnymi taksówkami. Jeżeli wchodzimy do metra w Taszkencie z torbą lub plecakiem, funkcjonariusz milicji obecny przy wejściu skontroluje jego 
zawartość - jest to rutynowa procedura.

Podróżując do nieturystycznych regionów Uzbekistanu należy liczyć się ze ściąganiem na siebie uwagi i podejrzliwości lokalnych władz, a więc ze wzmożonymi 
kontrolami milicji i pytaniami o cel podróży. Dolina Fergańska jest szczególnie wrażliwym rejonem kraju i wjazd do niej wiąże się z kontrolą na posterunku woj-
skowym. Regiony przygraniczne, szczególnie w okolicach granic z Tadżykistanem, Kirgistanem i Afganistanem, są objęte wzmożonymi kontrolami milicji i wojska. 
Wchodzenie lub wjeżdżanie do zamkniętych stref przygranicznych skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku wyjścia w tereny słabo zalud-
nione - dla swojego bezpieczeństwa - obowiązkowo należy informować w recepcji schroniska/hotelu o kierunku wyjścia, terminie powrotu i środku transportu.
Przy wyjazdach do krajów sąsiadujących należy sprawdzić czy przejście, którym planujemy przekroczyć granicę jest aktualnie otwarte (często niektóre z nich 
zamykane są niemalże bez uprzedzenia), czy można przekraczać granicę planowanym przez nas środkiem transportu oraz w jakich godzinach wybrane przez nas 
przejście graniczne jest otwarte. Jeżeli planujemy wracać do Uzbekistanu po (nawet bardzo krótkim) wyjeździe za granicę, należy pamiętać, aby nasza uzbecka 

O P I S  K R A J U
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wiza pozwalała na wielokrotny wjazd do kraju. Polacy aktualnie potrzebują wiz do wszystkich krajów ościennych Uzbekistanu, odpowiednią wizę można uzyskać w 
ambasadach tych krajów w Taszkencie. Należy sprawdzić aktualne regulacje prawne dotyczące trybu wydawania wiz w danym kraju przed planowanym wyjazdem.
Podróżujący samochodem powinni pamiętać, że olej napędowy do silników Diesla jest w Uzbekistanie trudno dostępny w niektórych porach roku. Praktycznie nie 
ma możliwości jego zakupu. Benzyna natomiast jest na ogół złej jakości oraz trudno dostępna w rejonach oddalonych od centrum kraju. W okresie zimowym jej 
zakup poza Taszkentem jest prawie niemożliwy.
Przy zakupie biletów kolejowych i autobusowych bezwzględnie wymagane jest przedstawienie dokumentu tożsamości (paszportu).
Nowe regulacje dotyczące pobytu turystów w Uzbekistanie:
Zgodnie z przyjętym trybem status odrębnej strefy pobytu posiadają obiekty dziedzictwa kulturowego oraz chronione obszary przyrodnicze znajdujące się w 
strefie nadgranicznej. Pobyt w tej kategorii miejsc jest możliwy jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia miejscowych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Zorganizowana grupa lub turysta indywidualny w tego typu strefie zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemną 
zgodę na pobyt wystawianą przez MSW. Pobyt jest możliwy jedynie z udziałem pracownika firmy turystycznej - rezydenta Republiki Uzbekistanu - odpowiadającej 
za dany pobyt. Czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku o pobyt na wspomnianym obszarze wynosi 30 dni. Wydziały MSW mają prawo odmówić wydania zgody 
na pobyt turystów na terenach posiadających specjalny status pobytu.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
Kierowcy powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba trzecia, należy posiadać 
odpowiednio poświadczoną notarialnie zgodę na użytkowanie pojazdu.
Piesi i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność - miejscowi użytkownicy dróg dość swobodnie traktują przepisy ruchu drogowego. Istnieje obowiązek 
zapinania pasów bezpieczeństwa oraz zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem. Odradzamy podróżowanie samochodem po zmroku 
z uwagi na liczne nieoświetlone przeszkody (dziury w drodze, zwierzęta, inne pojazdy). Mandaty za wykroczenia drogowe są wysokie. Milicja uzbecka często pró-
buje wymuszać mandaty od kierowców poruszających się na obcych numerach rejestracyjnych. Stan dróg nie jest najlepszy.

CŁO
Wywóz waluty jest dopuszczalny do kwoty zadeklarowanej w deklaracji celnej wwozowej.
Poza normalnymi zasadami ostrożności (nie przyjmować niczego na przewóz od osób nieznajomych), należy pamiętać o zakazie wwozu jakichkolwiek substancji 
narkotycznych i narkotykopodobnych do Uzbekistanu. Przemyt narkotyków jest w Uzbekistanie surowo karany i nie istnieje rozróżnienie na miękkie i twarde 
narkotyki.
Wszelakie leki i medykamenty, które musimy posiadać ze sobą na pobyt powinny pozostać w oryginalnych opakowaniach. Należy posiadać recepty na przyjmo-
wanie przewożonych lekarstw, szczególnie jeśli wwozimy ilość większą niż kilka tabletek. Warto również pamiętać, że przewożenie dużej ilości lekarstw jest w 
Uzbekistanie traktowane podobnie jak przemyt narkotyków. Zwyczajowo około 10 fiolek i/lub 30 tabletek na osobę jest tolerowane.
Zakazane jest również wwożenie jakichkolwiek materiałów pisanych, które służba celna mogłaby potraktować jako niepożądane i nie chodzi tylko o pornografię. 
Przy wywozie pamiątek nie mających wartości historycznej, a wobec których mogą wyniknąć wątpliwości u celników uzbeckich, lepiej zaopatrzyć się w specjalne 
poświadczenia wydawane m.in. przez niektóre sklepy z pamiątkami.

PRZEPISY PRAWNE
Obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć mostów, obiektów przemysłowych i wojskowych oraz fotografowania w metrze, na dworcach kolejowych i lotniskach. Ist-
nieje zaostrzony reżim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Przed robieniem zdjęć, lepiej sprawdzić, czy w polu widzenia nie znajduje się obiekt o charakterze 
milicyjnym lub wojskowym. Bardzo surowo karane są przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków i handlem nimi.
Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karami pozbawienia wolności.

OBYCZAJE
Zwiedzając obiekty sakralne (meczety, cerkwie, synagogi), należy bezwarunkowo podporządkować się miejscowym zwyczajom. Niektóre meczety są niedostępne 
dla niemuzułmanów. Poza dużymi miastami (Taszkent, Samarkanda, Buchara, Nukus) kobiety powinny unikać odzieży podkreślającej sylwetkę, odsłaniającej łokcie 
i kolana.
Konstytucyjnie Uzbekistan jest państwem świeckim, jednakże kultura islamu jest obecna w społeczeństwie uzbeckim. Z zasady prowincja oraz cała Dolina Fer-
gańska są bardziej muzułmańskie aniżeli duże miasta reszty kraju. Oznacza to, że samotnie podróżujące kobiety spotkają się tam z zainteresowaniem ze strony 
uzbeckich mężczyzn. Mężczyźni nie powinni próbować otwarcie nawiązywać relacji z uzbeckimi kobietami w ww. częściach kraju i w miarę możliwości zwracać się 
w rozmowie do towarzyszącego kobiecie mężczyzny. Lewa ręka tradycyjnie uważana jest za nieczystą.
Pomimo stosunkowo liberalnego podejścia do ubioru w Uzbekistanie, podczas wizyt w meczetach zalecamy skromne ubranie, szczególnie w przypadku kobiet. 
Wyjeżdżając do Doliny Fergańskiej lub na prowincję kobiety również powinny wybierać skromne ubranie zakrywające ramiona i nogi.

ŚWIĘTA
Dni wolne od pracy to: 1 stycznia - Nowy Rok, 8 marca - Dzień Kobiet, 9 maja - Dzień Pamięci, 1 września - Dzień Niepodległości, 1 października - Dzień Nauczy-
ciela, 8 grudnia - Dzień Konstytucji, oraz ruchome święta religijne: Święto Ofiarowania i zakończenie ramadanu. Tradycyjnym świętem jest Nawruz - 21 marca 
(także dzień wolny od pracy). 

PRZYDATNE INFORMACJE
•  Urzędy pracują z reguły od 9.00 do 18.00 z przerwą na obiad (13.00-14.00); wiele urzędów pracuje również w soboty. Sklepy otwarte są w tych samych godzi-

nach, niektóre spożywcze pracują od 7.00 do 21.00.
•  Państwowy transport miejski jest niewystarczający; popularne są tzw. marszrutki oraz taksówki (stosunkowo tanie - ok. 0,3 USD za kilometr). Powszechne jest 

wykorzystywanie samochodów prywatnych jako taksówek - jednak i w jednych, i w drugich cenę za przejazd należy ustalić z góry.
•  Orientacyjny koszt przejazdu taksówką z lotniska w Taszkencie do centrum miasta wynosi ok. 5 USD.
•  Sieć telefoniczna wewnątrz kraju jest w miarę dobra (odbiega jednak od norm europejskich), Nierzadko występują problemy z łącznością komórkową. W mia-

stach można znaleźć wiele kawiarenek internetowych, które podlegają jednak monitorowaniu przez providerów.
•  Wymiana waluty poza bankami i kantorami jest nielegalna. Praktycznie nie ma możliwości korzystania z kart kredytowych (poza największymi hotelami) i czeków 

podróżnych.
•  Zakupów można dokonywać w istniejących centrach handlowych, w których można kupić towary powszechnego użytku dostępne w Europie (w tym polskie). 

Ceny wyższe o około 30-50%.
•  Różnica czasu: + 3 godziny w czasie letnim, + 4 godziny w czasie zimowym w stosunku do czasu warszawskiego.
•  Kontakty z mieszkańcami. Mieszkańcy Uzbekistanu są pozytywnie ustosunkowani do obcokrajowców, są bardzo uczynni, gościnni i życzliwi. Trzeba mieć na 

względzie, że przeważająca większość mieszkańców tego kraju są muzułmanami, mającymi odmienne od Europejczyków poglądy nt. m.in. roli kobiet w życiu 
społecznym. Istnieją trudności w porozumieniu się w języku rosyjskim poza najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Większość napisów na sklepach oraz napisów 
informacyjnych jest w języku uzbeckim. Należy unikać kontaktów z osobami próbującymi wciągać w dyskusje o tematyce politycznej, religijnej czy sytuacji we-
wnętrznej w Uzbekistanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia rozmów w taksówkach. Zbyt wylewna lub otwarta postawa może spowodować 
próby oszustw lub prowokacji.
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•  Pieniądze. Walutą w Uzbekistanie jest sum (som, UZS). Przed przyjazdem do Uzbekistanu należy przewidzieć odpowiednie środki na podróż. Pomimo, że nie 
ma obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy przy wjeździe do Uzbekistanu, należy liczyć się z tym, iż de facto jedyną powszechną formą płatności jest 
gotówka. Nie należy liczyć na wypłatę środków z bankomatu, tak więc przywieziona gotówka powinna wystarczyć na całą przewidywaną długość pobytu. Jako 
walutę, którą planujemy wymienić na sumy, polecamy przywieźć walutę USD (najbardziej popularna) lub EUR. Planując wyjazd do Uzbekistanu należy pamiętać, 
że ceny większości towarów i usług są porównywalne z europejskimi. Odzież oraz produkty spożywcze pochodzenia europejskiego są droższe aniżeli w Polsce 
średnio o 50-100%. W Uzbekistanie jedynymi legalnymi miejscami wymiany zagranicznej waluty na sumy są oficjalne kantory i banki. Oficjalny kurs odbiega 
jednak o 30-40% od rynkowego, więc w kraju funkcjonuje szara strefa wymiany waluty. Należy jednak pamiętać, że nielegalne wymiana waluty niesie ze sobą 
ryzyko oszustw, jak i konsekwencji prawnych w przypadku zatrzymania przez lokalne władze. Najwyższą jednostką płatniczą w obiegu jest banknot o nominale 
5.000 sum (rzadko spotykanym). Oznacza to, że za kwotę 400 euro otrzymamy ponad 1.000 banknotów, ważących ponad kilogram. Zalecamy więc pamiętać o 
odpowiednich torbach/plecakach przeznaczonych do transportu gotówki.

•  Kontakt ze służbami mundurowymi. W przypadku prośby o okazanie dokumentów ze strony lokalnego funkcjonariusza milicji należy wylegitymować się bez 
wdawania w dyskusję. Taka prośba nie jest niczym niezwykłym w Uzbekistanie, kontrole zdarzają się często i nie należy podchodzić do nich podejrzliwie. Bardzo 
ważne jest jednak podejście do funkcjonariuszy służb mundurowych w Uzbekistanie - z szacunkiem i powagą. Milicjanci są z reguły uprzejmi i w stosunku do 
obcokrajowców grzeczni, lecz jednocześnie są bardzo zasadniczy i służbowi. Ich zainteresowanie obcokrajowcami jest najzwyczajniej spowodowane odgórnymi 
instrukcjami i milicjant w przypadku konfliktu z nami może liczyć na poparcie przełożonych. Odradzamy jakiekolwiek groźby słowne i wdawanie się w awantury. 
Jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do intencji funkcjonariusza (np. kiedy zdecyduje nałożyć na nas mandat) możemy uprzejmie poprosić o rozwiązanie spra-
wy na najbliższym posterunku policji. W sytuacji konfliktu może być utrudniony kontakt z konsulem - uzbecki funkcjonariusz publiczny (milicjant, celnik, strażnik 
graniczny) najprawdopodobniej nie podejmie bezpośredniej rozmowy telefonicznej z konsulem.

•  W Uzbekistanie obowiązuje zakaz fotografowania wszystkich obiektów o bardzo szeroko pojętym znaczeniu strategicznym, a więc: budynków rządowych i 
samorządowych, mostów, wiaduktów, stacji kolejowych, torowisk, stacji metra, posterunków milicji itp. Radzimy więc, w przypadku wątpliwości czy dany obiekt 
należy do kategorii obiektów strategicznych, profilaktycznie nie fotografować go. Do fotografowania ludzi i ich kultury należy podchodzić (jak wszędzie) z sza-
cunkiem i dyskrecją. Portretując osoby, powinno się poprosić je o zgodę i w przypadku odmowy nie naciskać na wykonanie zdjęcia. W przypadku fotografowania 
kobiet, należy być bardzo ostrożnym, szczególnie w bardziej tradycyjnych regionach kraju (np. Dolina Fergańska).

T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 5750 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

zakwaterowanie w hotelach 3 *** w pokojach dwuosobowych z klimatyzacją (2 dnia programu wczesny check-in w 
hotelu, w zależności od godziny przylotu do Taszkentu) • wyżywienie: śniadania w formie bufetu • przelot Warszawa 
- Taszkent - Warszawa z przesiadką w porcie europejskim • opłaty lotniskowe • wewnętrzny przelot Taszkent – Ur-
gencz • transport klimatyzowanymi autokarami • zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu) • opieka polskiego 
pilota i serwis lokalnego przewodnika • ubezpieczenie KL i NW

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

-  Dopłata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tańszej opcji „podróżujący samotnie” (uczestnik może 
być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji „podró-
żujący samotnie”, dopłata zostanie anulowana

-  Dopłata do obiadokolacji
-  Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz zwyczajowe napiwki dla bagażo-

wych, kierowców, przewodników: ok. 160 USD/os., płatne na miejscu
-  Wizy: opłata wizowa: ok. 70 USD (plus zdjęcie).


