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KAZACHSTAN – 7 dni

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1: Wylot z Warszawy
O ustalonej godzinie spotykamy się z pilotem pielgrzymki na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot z przesiadką w Moskwie do
Karagandy w Kazachstanie.
Dzień 2: Karaganda
Przylot do Karagandy, transfer do hotelu i odpoczynek. Po południu spacer z przewodnikiem po mieście. Zbudowana na stepie
Karaganda do dziś zachowała socrealistyczny charakter. Wiele tu gmachów i bloków z minionej epoki, a w centralnym punkcie stoi
monumentalny Pałac Górników. W mieście wyróżnia się wybudowany w latach dziewięćdziesiątych prawosławny sobór i nowy,
ogromny meczet mogący pomieścić cztery tysiące osób. Wokół Karagandy znajdują się kopalnie węgla kamiennego, w wielu z nich
niewolniczo pracowali zesłańcy, a komuniści utworzyli w tym rejonie wiele łagrów. Karaganda była nazywana miastem górników i
zesłańców. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu 3* w Karagandzie.
Dzień 3: Karaganda
Śniadanie w hotelu. Całodzienne zwiedzanie Karagandy, która jest siedzibą diecezji rzymsko – katolickiej, a wielu wiernych to
potomkowie polskich zesłańców. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu 3* w Karagandzie.
Dzień 4: Dolinka , przejazd pociągiem do Ałmaty
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na spotkanie z przedstawicielami Polonii, potomkami zesłańców oraz w okoliczne miejsca, gdzie
istniały sowieckie łagry. Odwiedzamy wieś Dolinka, gdzie istniał Karłag, jeden z największych obozów Związku Sowieckiego. W
1950 roku przebywało tu na raz aż 28 tysięcy więźniów. Zwiedzamy muzeum poświęcone pamięci ofiar obozu. Obiad. Przejazd na
dworzec kolejowy i wyjazd pociągiem daleko na piękne południe Kazachstanu do Ałmaty, największego miasta kraju. Nocleg w
pociągu (miejsca do leżenia, przedziały 4-osobowe).
Dzień 5: Ałmaty
Rano przyjazd do Ałmaty. Po przyjeździe śniadanie w restauracji. Zwiedzanie tego ruchliwego i pełnego zieleni miasta. Ałmaty
(dawniej Ałma Ata) leży u podnóża potężnego masywu gór Tień Szań, a okoliczne szczyty przekraczają 4000 m n.p.m. Zwiedzamy
centrum miasta i zabytkową, rosyjską cerkiew. W Ałmaty nawiedzimy katolicki kościół Świętej Trójcy. Wyjazd w pobliskie góry do
Medeu i dalej do Czimbułak. Po krótkiej podróży znajdujemy się w świecie pięknych gór. Kolacja w tradycyjnej restauracji w
kazachskich jurtach. Nocleg w hotelu 3* w Ałmaty.
Dzień 6: Góry Tień Szań, Kanion Czaryński
Śniadanie w hotelu. Całodzienna wycieczka za miasto. Najpierw poruszamy się wzdłuż łańcucha gór Tień Szań, które górują nad
okolicznymi stepami, tworząc malownicze krajobrazy. Od czasu do czasu można zobaczyć jurty, znak powrotu Kazachów do
tradycji. Dojazd do Parku Narodowego Kanionu Czaryńskiego, który wcina się w teren kilkusetmetrową rozpadliną. Podziwianie
form skalnych i spacer. Obiad w formie pikniku na wolnym powietrzu. Powrót do Ałmaty i odpoczynek w hotelu.
Dzień 7: Ałmaty, wylot do Warszawy
Wykwaterowanie z pokoju przed świtem. Przejazd na lotnisko i wylot z przesiadką do Warszawy. Przylot na lotnisko Chopina.
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Pożegnanie z pilotem pielgrzymki.

Termin i cena do ustalenia
Cena zawiera:
- przelot na trasie Warszawa – Karaganda i Ałmaty – Warszawa, opłaty i podatki lotniskowe, bagaż podręczny i rejestrowany;
- przejazd pociągiem Karaganda – Ałmaty (miejsca do leżenia, przedziały 4 osobowe);
- noclegi w hotelach 3*;
- posiłki wg powyższego programu;
- transport i transfery autokarem lub mikrobusami na trasie pielgrzymki;
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
- opiekę polskiego pilota na całej trasie (od lotniska w Warszawie);
- lokalni przewodnicy w wybranych miejscach;
- ubezpieczenie KL, NWW, bagaż;
- zwyczajowe napiwki;
- datek 30 USD dla najbardziej potrzebujących na rzecz wspólnoty polskiej w Kazachstanie;
- obowiązkową wizę do Kazachstanu (organizator pośredniczy w jej załatwieniu).

Cena nie zawiera:
- zimnych napojów do posiłków: obiadów i kolacji;
- dopłaty do pok. 1-osobowego (na zapytanie);
- transferu na lotnisko w Warszawie (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnego transferu spod parafii na lotnisko i z
powrotem);
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki;
- świadczeń niewymienionych w cenie.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze w rozkładzie lotów, co może spowodować zmiany w programie
pielgrzymki. W przypadku zmiany godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU !!!
Gwarantujemy rezerwację Mszy Świętych w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania.

