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Farmecul celor 2 K 
 

Kazahstan și Kirghizstan 

 

Almaty – Canionul Charyn – Parcul Național Kolsai – Karakol – 

Cheile Jeti-Oguz – Kochkor – Tash-Rabat – Naryn –    

Lacul Son-Kul – Chon-Kemin – Biskek  
 

 

Vă invităm pe un traseu conceput pentru a merge pe urmele Marelui Drum al Mătăsii și pentru a face 

cunoștință cu istoria și viața actuală a statelor din Asia Centrală. Veți fi impresionaţi de peisaje sălbatice cu 

munți magnifici și de natura conservată în stare primordială în Kirghizstan și Kazahstan, cu păduri dese 

de conifere, văi largi și râuri furioase, lacuri de munte cu apă transparentă, ghețari magici, canioane 

magnifice şi turme de cai, oi și iaci. Veți descoperi că de-a lungul secolelor, localnicii şi-au păstrat 

rădăcinile etnografice, viața lor fiind puternic împletită cu legende și eroi naționali ai trecutului. Pe lângă 

peisajele montane uimitoare, populate de oameni prietenoşi, această călătorie vă va cufunda în mediul 

extraordinar al vieţii nomazilor care urmează încă un mod de viață stabilit de strămoșii lor. 

 

Info Circuit: 

 

▪ Traseu: Almaty – Canionul Charyn –  Parcul Național Kolsai – Karakol – Cheile Jeti-Oguz – 

Kochkor – Tash-Rabat – Naryn – Lacul Son-Kul – Chon-Kemin – Biskek 

▪ Durată circuit: 14 zile  

▪ Tarif de la: 2480 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 4 persoane 

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor 

▪ Perioada: la cerere 

 

Top Obiective turistice: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Parcul celor 28 de gardieni Panfilov, telecabina Koktobe, Lacul Almaty Movila 

de înmormântare Issyk, Canionul Charyn, Parcul Național Kolsai, Lacurile Kolsai, Defileul Jety-

Oguz, Defileul Barskaun, Tash-Rabat, Pasul Dolon, Lacul Son-Kul, Chon Kemin 

 

▪ Artă şi arhitectură: Catedrala Zenkov, Muzeul instrumentelor muzicale, Bazarul Zelyoniy, 

Muzeul Național de Istorie, Piața Republicii, Biserica Ortodoxă Rusă, Moscheea în stil pagodă 
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chinezească, Minaretul Karakhanid - Turnul Burana, Osh Bazar, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, 

Piața Ala-Too, Oak Park 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Prânz tradiţional cu preparare Besh-Barmak, cină cu specific tradiţional 

lagman-show, recital al poemului epic a lui Manas 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Istanbul 

Plecare spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK1044 (09:55 / 11:20). 

 

Ziua 2:  Istanbul – Almaty 
Plecare spre Almaty cu compania Turkish Airlines, zbor TK 350 (20:20 / 04:35). Preluare de la aeroport și 
transfer la hotel. Timp pentru odihnă. Veţi porni în turul panoramic de oraş care va include Parcul Panfilov, 
unul dintre cele mai vechi din Almaty, denumit astfel după Batalionul al 28-lea Panfilov care s-a remarcat 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Catedrala Zenkov, una dintre clădirile unice în lume, 
construită în totalitate din lemn, fără a se fi folosit obiecte de prindere din fier, Memorialul şi Flacăra 
veşnică, dedicate memoriei soldaţilor care şi-au dat viaţa pentru independenţa ţării. Veţi vizita Muzeul 
Naţional de Instrumente Muzicale, unde veţi putea asculta instrumente muzicale vechi, care datează din 
sec. al XVII-lea, Bazarul Verde. Cină şi cazare la hotel 4*.   
 

Ziua 3:  Almaty  

Mic dejun. În această zi veţi continua turul turistic al zonei Almaty. În prima parte a zilei veţi vizita Muzeul 

Național de Istorie și Piața Republicii. Veţi urca cu telecabina pentru a admira Valea Chimbulak, după care 

veţi vizita Parcul Naţional Kok Tobe, de unde veţi putea admira o frumoasă panoramă a oraşului. După-

amiază, veţi face o drumeţie lejeră spre Lacul Almaty, situat la altitudinea de 2500 m. Cină şi cazare la 

hotel 4*.  

 

Ziua 4:  Almaty – Canionul Charyn – Parcul Național Kolsai  

Mic dejun. Veţi începe turul zilei pornind spre movila de înmormântare Issyk, situată la 50 km est de 

Almaty, în apropiere de orașul Issyk, unul dintre cele mai cunoscute situri arheologice din perioada Saka. 

Monumentul, datat din secolul al IV-lea. î.Hr, este format din mai multe movile și un muzeu, unde veți 

descoperi povestea “omului de aur”, un schelet căruia nu i s-a putut stabili sexul, care a fost găsit aici 

împreună cu peste 4000 de ornamente din aur. Vă veţi îndrepta apoi spre uimitorul Canion Charyn, 

considerat a fi un frate mai mic al Grand Canyon. Eroziunea dramatică făcută de Râul Charyn a creat acest 

peisaj impresionant, locul fiind cunoscut și sub denumirea de Valea Castelelor, cu o culoare roșie 

strălucitoare, unde formațiunile de rocă seamănă cu castelele. Este spectaculos în timpul zilei și noaptea, 

sub un cer luminat de stele. Cină şi cazare la o pensiune locală situată în apropierea intrării în Parcul 

Național Kolsai. 

 

Ziua 5:  Parcul Național Kolsai 

Mic dejun. Veţi face o drumeție către lacurile din Parcul Național Kolsai situate la o înălțime de 1800 m 

deasupra nivelului mării, care se remarcă prin bazinul unic de munte format din trei zone naturale și o 

varietate uimitoare de plante și animale rare. Lacurile Kolsai sunt foarte adânci: primul are 80 m și cel de-al 

doilea aproximativ 50 m. Când suprafața apei este liniștită, cerul și o panoramă magică a peisajului montan 

din jur sunt reflectate în ea. Lacurile sunt înconjurate de stânci, păduri, pajiști alpine și poieni multicolore 
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de munte. Nu veți uita niciodată măreția și calmul din jur. Veţi asista la prepararea celebrului fel de 

mâncare din Kazah și Kirghiz - Besh-Barmak („cinci degete”, numit astfel pentru că nomazii obișnuiau să 

mănânce acest fel de mâncare cu mâinile lor). Cină şi cazare la pensiune locală.  

 

Ziua 6:  Parcul Național Kolsai – Karakol 

Mic dejun. Transfer cu mașina spre orașul Karakol a cărui atmosferă vă va purta cu cel puțin o sută de ani 

înapoi în timp și vă va aminti de Rusia țaristă. Orașul a fost fondat în 1869 și construit într-un stil rus vechi 

cu multe clădiri datând din epoca țaristă. Veţi vizita Biserica Ortodoxă Rusă (1896) și Moscheea în stil 

pagodă chinezească (construită în 1899). Cină cu familia Uighur pentru a gusta din bucătăria națională și 

lagman-show (lagman - este un fel de mâncare tradițională). Cazare la hotel 4*.  

 

Ziua 7:  Karakol – Excursie la Cheile Jeti-Oguz – Karakol   

Mic dejun. În această zi veţi face o excursie în Defileul Jety-Oguz cu faimoasele stânci „7 bulls” și 

„Broken Heart”. Aici vă propunem, opţional, o drumeţie la cascada din zonă. Zi relaxantă în defileu. Prânz 

la o familie locală. Transfer spre Karakol şi cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 8:  Karakol – Kochkor  
Mic dejun. Dimineața vă veţi îndrepta spre centrul meșteșugurilor naționale artizanale ale kirghizilor - 
Kochkor. Pe traseu veţi vedea fantasticul defileu Barskaun. Odată sosiți în Kochkor, veţi vizita un atelier 
local unde veţi observa şi participa la fabricarea covoarelor tradiţionale.  Seara va fi însoțită de un recital al 
poemului epic a lui Manas. Poezia aceasta este esențială pentru spiritul, cultura și caracterul tradițional 
kirurgic. Este recitat de specialiști cunoscuți sub numele de Manaschi, care dețin un loc special cultura 
kirgiză şi care sunt foarte respectaţi în comunitatea locală. Cină şi cazare la o familie locală în Kochkor.  
 

Ziua 9:  Kochkor – Tash-Rabat – Naryn  

Mic dejun. Transfer la Tash-Rabat cu un popas la caravanserai (han) în Pasul Dolon (3030 m). Tash-Rabat, 
în traducere „Zidul de piatră”, este un caravanserai de piatră restaurat cu grijă, construit inițial în sec. al 
XII-lea, care cândva a servit ca han celor care străbăteau Drumul mătăsii. Există dovezi că a fost un loc atât 
de odihnă, cât și de închinare și ar fi servit pentru a proteja caravanele din China, atât de ravagiile vremii, 
cât și de bandiți. Construcţia are o încăpere centrală care este înconjurată de alte 30 de camere, o temniță 
pentru prizonieri și scaunul central al lui Khan. Vă veți îndrepta apoi spre Naryn pentru cină şi cazare la 
hotel 3*. 

 

Ziua 10:  Naryn – Lacul Son-Kul  

Mic dejun. Itinerariul zilei vă va purta peste Pasul Kalmak-Ashuu, situat la o altitudine de 3300 m, spre 

Lacul Son-Kul, al doilea lac ca mărime după Lacul Issyk-Kul și cel mai mare lac cu apă dulce din 

Kirghizstan. Lacul este înconjurat de munţi şi pășuni întinse de vară presărate cu iurte şi vite la pășunat, 

aceste pământuri fiind folosite de păstorii din regiunile vecine ca pășuni de vară pentru turmele lor. Păstorii 

conduc animalele în munți, îşi stabilesc o tabără de iurte unde trăiesc în lunile de vară. Aici vă veți 

familiariza cu stilul de viață tradițional al nomazilor din Kirghiz. Vă puteți bucura de călărie, veți putea 

face o drumeție pentru a observa şi fotografia pitorescul uimitor al lacului Son-Kul și al munților din jur 

sau veți putea participa la gătitul mesei tradiționale. Cină şi cazare în tabăra de iurte. 
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Ziua 11:  Lacul Son-Kul – Chon-Kemin  

Mic dejun. Continuaţi călătoria până la Chon Kemin - o vale liniștită, un ținut ale fermierilor cu mai multe 
sate mici înconjurate de munți magnifici și păduri de brad. Este un loc minunat încărcat de energie în care 
poţi doar să stai relaxat şi să contempli trecerea timpului cu o cană cu ceai în mână. Se poate face o 
drumeţie, deloc grea, până pe creastă, pentru a admira o frumoasă panoramă a întregii văi. Cazare la 
pensiune.  

  

Ziua 12:  Chon-Kemin – Biskek  

Mic dejun. Plecare spre Bișek, iar pe traseu veţi face o oprire la Minaretul Karakhanid care datează din sec. 

al XII-lea, cunoscut ca Turnul Burana. În prezent, acesta adăpostește un complex muzeal care include 

turnul în sine, reconstrucții de mausolee găsite pe sit, ruinele unei cetăți, o colecție de balbale (pietre de 

mormânt folosite de popoarele turce nomade), petroglife (sculpturi în piatră) şi un mic muzeu. După ce aţi 

vizitat Turnul Burana, veţi avea un prânz tradiţional în casa unei familii de kirghizi. După-amiaza liberă în 

Bișkek. Cină şi cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 13:  Bishkek 
Mic dejun. Biskek este capitala și cel mai mare oraș din Kirghizstan, situat la poalele magnificului lanț 
muntos Kirghiz Ala-Tau, un oraș cu multe parcuri verzi și clădiri publice cu fațade de marmură, combinat 
cu numeroase blocuri de apartamente în stil sovietic și mii de case mici. Planul străzilor e tip grilă, cele mai 
multe fiind flancate pe ambele părți de canale înguste de irigare care udă numeroşii copaci care oferă 
umbră în verile toride. Se crede că este orașul cel mai verde din Asia Centrală. Veți face un tur al orașului 
care va include multicolorul Osh Bazar, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Piața Ala-Too, piața 
principală a țării, ce servește ca loc pentru evenimente și sărbători de stat și care include multe monumente, 
o galerie de imagini în aer liber, faimosul Oak Park, clădiri guvernamentale din marmură și teatre. Cină şi 
transfer la aeroport.  
 

Ziua 14:  Biskek – Istanbul – București   

Plecarea spre Istanbul cu zborul companiei Turkish Airlines TK 371 (02:20 / 05:40). Din Istanbul veți 

pleca spre București cu zborul TK 1043 (07:15 / 08:35).  

       

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Istanbul – Almaty, Bishkek – Istanbul – Bucureşti cu compania Turkish 

Airlines 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile internaţionale 

- bagaj de cală 

- 11 nopţi cazare cu mic dejun 

- toate mesele menționate în program  

- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la numărul de turişti 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- mic dejun, dejun şi cină conform programului 

- taxele de intrare la monumente 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este 
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menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și 

Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 

aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 

acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 

împliniți 

 
TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxe foto și video în muzee 

- băuturi alcoolice 

- supliment de cameră single: nu e disponibil pentru taberele de iurte și pentru cazare în casele localnicilor 

- supliment pentru pensiune completa: 140 usd /persoană 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- bacșiș recomandat pentru ghid și șofer (5 usd/persoană/ zi) 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

 
ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea 

locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-

i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 

obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 

unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.;  

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi 

achiziţionate de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la 
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dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă 

şi evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult 

cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului. 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; 

în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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