
WYPRAWA TREKKINGOWA DO KIRGISTANU:
JEZIORA ALA-KUL I ISSYK-KUL, BAZA I PIERWSZY OBÓZ POD PIKIEM LENINA ORAZ WEJŚCIE NA EDELWEISS PEAK (4805 M)

NIEBIAŃSKIE GÓRY TIEN SZAN I ZACHWYCAJĄCY PAMIR PODCZAS JEDNEJ WYPRAWY -
NASZ AUTORSKI PROGRAM, JEDYNY TAKI NA RYNKU!



Ta wyprawa to idealna okazja do tego, aby do-
brze poznać góry Kirgistanu. Przejdziemy kultowy 
trekking do polodowcowego jeziora Ala-Kul, które 
leży na wysokości ok. 3560 m, przejedziemy frag-
ment legendarnej Pamir Highway, zamieszkamy 
w bazie pod Pikiem Lenina wraz z ekipami, które 
będą próbować wejść na ten słynny 7-tysięcznik, 
a na deser sami zdobędziemy jeden z pamirskich 
szczytów – Edelweiss Peak (4805 m).
  
Ale nie tylko – w trakcie naszego pobytu w Kirgi-
stanie poznamy również jego kulturę i tradycje, a 
także odwiedzimy jego najbardziej znane miejsca: 
stolicę kraju - Biszkek, górskie miasteczka Karakol 
i Osz oraz jezioro Issyk-Kul, nad którym spędzimy 
chwile relaksu pomiędzy górskimi wyzwaniami.  
W trakcie tego wyjazdu będziemy mieć wiele oka-
zji do tego, aby doświadczyć kirgiskiej gościnno-
ści, której pierwszym krokiem jest poczęstunek 
herbatą, często parzoną „po rosyjsku”, czyli w sa-
mowarze, i podawaną z konfiturą z malin. Będzie-
my też eksplorować Kirgistan kulinarnie, a więc 
na pewno spróbujemy m.in. placków oromo, pie-
rożków pielmieni, mant, sams, domowo przygo-
towanej baraniny, szaszłyków z wołowiny, pilafu 

OPIS  wyprawy

Ta wyprawa to wszystko to, co w Kirgistanie jest na liście „must see” każdego górskiego 

 świra – Niebiańskie Góry Tien Szan oraz Pamir - rozległy region górski leżący na terenie 

 kilku państw Azji Centralnej, z którego rozchodzą się m.in. góry Hindukusz i Karakorum.  

W trakcie tego trekkingu staniemy oko w oko z Pikiem Lenina (7134 m) – drugim co do 

wysokości szczytem Kirgistanu i całego Pamiru. To nasz autorski program, jedyny taki 

na rynku, bo nikt inny nie łączy tych dwóch górskich regionów w jedną wyprawę.

i  beszbarmaku – najbardziej tradycyjnego dania 
Kirgizów, którego nazwa znaczy „pięć palców”.  
Żadne danie nie byłoby tu pełnowartościowym 
posiłkiem bez chleba-placka, czyli tzw. lepioszki i 
kumysu - napoju z zsiadłego mleka klaczy, który 
jest lekko gazowany i bardzo intensywny w sma-
ku. 

Jesteśmy przekonani, że po tej wyprawie za-
kochacie się w Kirgistanie i szybko zaczniecie 
planować kolejne górskie wyzwania w tym re-
gionie. Kto wie, może wejście na Pik Lenina?

Podczas całej wyprawy będzie z Wami nasz zespół 
– polski lider wyprawy oraz kirgiski przewodnik, 
którzy będą odpowiedzialni za wasze bezpieczeń-
stwo. Ważne jest również to, że będziemy Wam 
pomagać w przygotowaniach do wyprawy na każ-
dym ich etapie – dostaniecie dostęp do zamknię-
tej grupy na Facebooku dla uczestników wypra-
wy, odbędziecie przed wyprawą odprawę online, 
a dodatkowo, oczywiście, możecie pytać nas o 
wszystko za pośrednictwem e-maila/WhatsAppa.



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane 
przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz 
obejrzyj filmy nagrane w ich trakcie: TUTAJ.
 

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/


Plan
wyprawy

wylot z Polski do Biszkeku – 1 sierpnia 2023 roku

śniadanie w pensjonacie, przejazd samochodami 4x4 na miejsce startu trekkingu 
do jeziora Ala-Kul, kolacja i nocleg w obozowisku w jurtach 3000 m 
– 7 godzin trekkingu

śniadanie w obozowisku, trekking wzdłuż rzeki Arashan do wyjścia z 
Parku Narodowego, przejazd nad jezioro Issyk-Kul, kolacja w lokalnej 
restauracji w okolicy Czołpon-Ata, nocleg w lokalnym pensjonacie 
– 4 godziny trekkingu

przylot do Biszkeku, przejazd do miasteczka Karakol 1780 m (śniadanie na trasie), odpoczynek 
po locie, zwiedzanie pięknej drewnianej cerkwi Trójcy Świętej i zaskakującego formą meczetu 
Dungan, zakupy i przygotowanie do wyjścia w góry w dniu kolejnym, wieczorem tradycyjna 
kolacja z warsztatami przygotowywania kirgiskich potraw, nocleg w  lokalnym pensjonacie

śniadanie w obozowisku, trekking do jeziora Ala-Kul 3500 m, pokonanie 
przełęczy Ala-Kul 3900 m, zejście do wioski Altyn-Arashan 2500 m, kąpiel 
w gorących źródłach, kolacja i nocleg w obozowisku w jurtach  
– 9 godzin trekkingu

śniadanie w pensjonacie, całodniowy relaks nad jeziorem Issyk-Kul, w trakcie dnia rejs 
statkiem po jeziorze, kolacja w lokalnej restauracji, nocleg w lokalnym pensjonacie
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śniadanie w pensjonacie, przejazd do Biszkeku, lot do miasteczka Osz, zwiedzanie 
świętej góry Sulajman-Too, która jest pielgrzymkowym celem numer jeden w 
Kirgistanie, zakupy na lokalnym bazarze i przygotowanie do wyjścia w góry w 
dniu kolejnym, wieczorem kolacja i nocleg w lokalnym pensjonacie

śniadanie w base campie, trekking przez Przełęcz Podróżników 4150 m do campu pierwszego 
pod Pikiem Lenina 4400 m, a jak grupa będzie miała chęć i siły, to nawet wyżej – do 
punktu widokowego na Pik Lenina 4750 m, powrót do base campu na kolację i nocleg 
– 14 godzin trekkingu

śniadanie w base campie, przejazd do Osz, czas wolny i odpoczynek po trekkingu, 
wieczorem uroczysta kolacja w restauracji, nocleg w lokalnym pensjonacie

śniadanie w pensjonacie, przejazd do wioski Sary-Mogul, trekking do base campu 
pod Pikiem Lenina 3500 m, kolacja i nocleg w bazie namiotowej w base campie 
– 8 godzin trekkingu

śniadanie w base campie, wejście na szczyt Edelweiss Peak 4805 m (nie wymaga sprzętu 
wysokogórskiego, to trekking, nie wspinaczka), powrót do base campu na kolację i nocleg 
– 12 godzin trekkingu

śniadanie w pensjonacie, przelot do Biszkeku, zwiedzanie miasta oraz zakupy na  
bazarze, wieczorem pożegnalna kolacja w lokalnej restauracji, nocleg w hotelu

śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko, wylot do Polski – 13 sierpnia 2023 roku
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ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY 
ZA DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY 

TURYSTYKI AKTYWNEJ
I WYPRAW GÓRSKICH



NASI KLIENCI TEŻ WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY THE BEST!
Sprawdźcie opinie naszych gości i to jak oceniają nasze wyprawy!



CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

1890,00 EURO

zasady płatności:

390 EURO
płatna przy zapisie.

750 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

750 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 
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CENA
ZAWIERA

 X polskojęzyczny lider wyjazdu i osoba 
odpowiedzialna za cały przebieg wyprawy – Ewa 
Stachura, czyli właścicielka naszej agencji,

 X anglojęzyczny lider-przewodnik lokalny, który jest z 
nami przez całą wyprawę – od lądowania po wylot,

 X dodatkową opiekę lokalnych przewodników 
górskich w trakcie trekkingów,

 X wszystkie transfery na terenie Kirgistanu, 
które wymienione są w planie - 
prywatny bus i samochody 4x4,

 X przelot lokalnymi liniami lotniczymi na trasie 
Biszkek-Osz-Biszkek (limit bagażu: 15 kg / 1 osoba),

 X wszystkie noclegi: 1 x hotel, 2 x jurta, 3 x namiot, 5 x 
pensjonat lokalny (jurty i namioty są wieloosobowe, 
a pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami),

 X każdego dnia wyprawy bardzo dobre śniadanie 
i kolacja (zarówno w dni trekkingowe, 
jak i te spędzane w miasteczkach, wraz 
z napojami, ale bez alkoholi),

 X kąpiel w gorących źródłach w wiosce Altyn-Arashan,

 X rejs statkiem po jeziorze Issyk-Kul,

 X permit na poruszanie się w strefie przygranicznej 
podczas trekkingu w okolicach Piku Lenina,

 X transport bagaży głównych samochodem 
do base campu pod Pikiem Lenina,

 X GPS, pulsoksymetr i apteczka z lekami na 
chorobę wysokogórską w trakcie wyprawy,

 X ubezpieczenie górskie (z klauzulą sportów 
ekstremalnych i uwzględniające aktywność 
powyżej 4000 m), które zawiera akcję ratunkową 
i poszukiwawczą z udziałem helikoptera oraz 
ubezpieczenie bagażu u polskiego ubezpieczyciela,

 X souveniry na pamiątkę wyprawy,

 X grupa na Facebooku dla uczestników wyprawy, 
abyśmy byli w kontakcie już od zapisu na 
wyprawę i wspólnie się do niej przygotowywali,

 X odprawa na ZOOMie przed wyprawą, 
aby wszystko było jasne i abyśmy 
lecieli tam przygotowani na 120%,

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje 
dotyczące przygotowania fizycznego, zakupu 
sprzętu, organizacji przelotów do Kirgistanu itp.,

 X rabaty dla uczestników naszych wypraw na zakup 
sprzętu w sklepach sportowych (PolarSport, Aura), 
na treningi przed wyprawą (u Formy na Szczyt) itp.,

 X organizację wszystkiego od A do Z podczas 
wyprawy, tak, abyście Wy mogli cieszyć 
się górami i przeżywać przygodę życia.



cena
nie zawiera

! NIGDY NIE UKRYWAMY „DODATKOWYCH 
KOSZTÓW”, KTÓRE POTEM OBOWIĄZKOWO 
UCZESTNICY WYPRAWY I TAK MUSZĄ PONIEŚĆ NA 
MIEJSCU. CENA NASZEJ WYPRAWY JEST ZAWSZE 
TRANSPARENTNA I ZAWIERA WSZYSTKO OPRÓCZ:

 X bilety lotnicze do Kirgistanu i z powrotem,

 X dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji z podróży (które zawiera 

ubezpieczenie kosztów wyprawy i kosztów biletów lotniczych),

 X opłata za nadbagaż w trakcie lotów do i z Osz (jest tam odgórny  

limit 15 kg / 1 osoba, a każdy dodatkowy kilogram to ok. 1.5 EUR dopłaty),

 X wydatki własne: np. pamiątki, woda i przekąski na czas 

trekkingów, dodatkowe napoje alkoholowe,

 X ewentualny tragarz na trasie trekkingu do jeziora Ala-Kul – ok. 35 EUR 

za dzień pracy jednego tragarza, który może wziąć ok. 20 kg bagażu,

 X dodatkowe usługi, transfery itp. związane z tym, że uczestnik wyprawy 

chce zmienić plan wyprawy lub odłączyć się od grupy i zrealizować 

indywidualnie jakąś dodatkową aktywność w trakcie wyprawy.



Terminy
grup otwartych w 2023 roku:

2.08.2023 – 13.08.2023



ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp/Viber +995 593583596

e-mail: info@mountainfreaks.ge • facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

 

mailto:info%40mountainfreaks.ge?subject=
https://www.facebook.com/mountainfreaksgeorgia/

