Zapraszamy Państwa do „krainy wiecznego ognia” – Azerbejdżanu, kojarzonego głównie z naftowym imperium,
gdzie bajkowe zabytki kontrastują z nowoczesnymi szklanymi wieżowcami. Azerbejdżan położony jest w kilku
strefach klimatycznych, które wpływają na niezwykłą ilość różnorodnych krajobrazów – od nadmorskiego Baku do
subtropikalnych lasów, malowniczo położonych górskich wiosek i wąwozów czy ośnieżonych szczytów Kaukazu.

AZERBEJDŻAN
Kraina Wiecznego Ognia
8 dni
(samolot)
1 dzień
(kolacja)
10:40
12:40 – 15:40
23:50 – 03:55 (+1)

WARSZAWA

BAKU

Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - hala odlotów, strefa E,
przy windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Moskwy (SU).
Przelot samolotem rejsowym do Baku (SU).
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

2 dzień
BAKU
(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie stolicy Azerbejdżanu. Żadne miasto na Kaukazie nie zrobiło tak wielkiej kariery i
nie przeżyło tak oszałamiająco szybkiego rozwoju jak Baku – aktualnie największe i
najbogatsze miasto Kaukazu. Zwiedzanie najstarszej części miasta – Iczeri Czeher (lista
UNESCO). To serce Baku i ta część miasta, która do tej pory zachowała koloryt dawnego
Baku - charakterystyczne wąskie, małe uliczki, specjalnie tak zbudowane, aby osłabić siłę
silnych zimowych wiatrów, podwórka, zaułki, stare domy z oszklonymi balkonami. Wizyta w
bajkowym Pałacu Shirvanshash, będącym jedną z rezydencji władców Szirwanu. W
programie także m.in.: Highland Park, Plac Flagi Narodowej, Nadbrzeże, Mugam, Mała
Wenecja, Bulwary, Meczet Juma, Plac Targowy, Caravan Seray. Powrót do hotelu, kolacja i
nocleg.
3 dzień
BAKU
GOBUSTAN-MUD
BAKU
(śniadanie/kolacja) Wyjazd do Rezerwatu Gobustan – pełnego archeologicznych pomników, przeszło 6000
jaskiniowych malowideł oraz wulkanów błotnych. Powrót do hotelu, kolacja.
4 dzień
BAKU
ATESHGAH
GALA
YANAR DAG
BAKU
(śniadanie/kolacja) Przejazd do oddalonej o 30 km wioski Suraxani, gdzie zwiedzimy Świątynie Ognia - jest to
swego rodzaju unikalny obiekt. Teren na którym znajduje się świątynia był znany, jako
miejsce wyjścia na powierzchnię ziemi gazu ziemnego, gdzie płonęły tzw. „wieczne ognie”.
Wizyta w muzeum etnograficznym Quala. Powrót do hotelu, kolacja.
5 dzień
BAKU
SHAMAKHI
GABALA
SHEKI
(śniadanie/kolacja) Przejazd do miejscowości Shamakhi, wizyta w Meczecie Juma. Następnie przejazd w Rejon
Gabala - jeden z najpiękniejszych w Azerbejdżanie. Znajdziemy tu piękne lasy, wysokie
góry, rwące górskie rzeki. Niedawno powstał, malowniczo położony ośrodek turystyczny i
baza sportów zimowych Tufandağ (jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typy na
Zakaukaziu). Wjazd kolejką linową na wysokość 1920 m. Wizyta pod wodospadem oraz nad
Jeziorem Nohur. W Gabala i zwiedzanie historycznej części miasta oraz degustacja
lokalnego wina. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
6 dzień
SHEKI
KISH
GANJA
(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie Sheki – jednego z najstarszych i najpiękniej położonych miast Azerbejdżanu, z
malowniczo rozmieszczonymi domami wśród bujnej zieleni górzystego terenu,
interesującymi zabytkami, rzemiosłem, kuchnią. W programie m.in.: Sheki Khan Sarai (Pałac

Szekińskich Chanów), Caravanserai, centrum rzemieślnicze, Muzeum Etnograficzne,
tradycyjny sklep z hałwą. Wizyta w wiosce Kish - malowniczo położonej wśród zielonych gór.
Tutaj znajduje się najstarsza cerkiew chrześcijańska na Kaukazie, którą kronikarze nazywali
matką wschodnich cerkwi. Zakwaterowanie w hotelu w Ganja, kolacja i nocleg.
7 dzień
GANJA
JEZIORO GOY GOL
BAKU
(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie miasta Ganja, będącego drugim co do wielkości miastem w Azerbejdżanie, które
dodatkowo może poszczycić się bardzo bogatą historią. Meczet Juma, Mauzoleum Nizami
Ganjavi (uważanego powszechnie za najwybitniejszego poetę świata muzułmańskiego
przełomu XII - XIII w.), Imamzade, starożytne łaźnie. Przejazd nad Jezioro Goy Gol.
Zakwaterowanie w hotelu w Baku, kolacja i nocleg.
8 dzień
(śniadanie)
05:00 – 07:15
10:40 – 11:50

BAKU
Transfer na lotnisko.
Przelot samolotem rejsowym do Moskwy (SU).
Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (z przesiadką).

WARSZAWA

UWAGI!!!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
W celu uzyskania wizy do Azerbejdżanu należy na 14 dni przed terminem wylotu dostarczyć kopię paszportu (strona ze
zdjęciem). Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. Opłata za wizę wynosi 130 PLN/os.
Zakwaterowanie w hotelach

4*

w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką na życzenie), z łazienkami.

500 USD, stanowiącą dewizową część
35 USD – kwotę tą należy przekazać pilotowi

Na początku wycieczki należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę
ceny imprezy. Na zwyczajowe (obowiązkowe) napiwki należy przeznaczyć ok.
na początku wycieczki.

TERMIN IMPREZY:

28.05 – 04.06.2022
08.10 – 15.10.2022

CENA:

3 150 PLN
3 150 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 900 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+USD):










przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
transfery autokarem/minibusem w trakcie trwania wycieczki,
zakwaterowanie w hotelach 4* (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR,
bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 opłaty wizowej do Azerbejdżanu (130 PLN/os wraz z pośrednictwem),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
 zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków (35 USD/os),
 napojów do kolacji
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa

choroby przewlekłej (6% ceny na Umowie),
 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (70 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000
EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (145 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż
1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

