Kirgisistan – i Alexander den Stores
æble skove 23.09 – 06.10
- Aktiv rundrejse i Centralasiens smukkeste efterår

skove og bjerglandskaber med dansk rejseleder

På aktivt eventyr i Kirgisistans efterårsfarvede bjerg- og skovlandskaber. Rejsen former sig som en rundrejse blandt spændende folk og fabelagtige landskaber. I september er lyset knivskarpt, luften berusende
frisk og vegetation domineret af fantastiske pailletter. Vi oplever postkortskønne bjerglandskaber med åbne
dale langs fossende bjergfloder, lysende valnøddeskove, hvor Alexander Den Stores hære plukkede æbler og
nødder. Dette er en rejse for folk med pionerånd og sans for eventyr. En spændende uformel rejseform med
respekt for den lokale befolknings livsstil og landets natur. Rejsens tema spænder vidt og kan nemmest beskrives som aktiv ferie, hvor vi skal opleve Kirgisistans spændende mennesker, historie og uforglemmelige
landskaber i efterårsfarver.
Rejsen tager sit udgangspunkt i Kirgisistans hovedstad Bisjkek med byrundtur og en fin vandring i Ala-Archa
nationalparken. Vi fortsætter til det sydlige Kirgisistan og den 3.000 år gamle Silkevejsby Osh. Skovene
langs grænsen til Usbekistan er unikke og på denne årstid ubeskriveligt smukke. Vi fortsætter via provinsbyen Uzgen til Arslanbob som er en usbekisk bjerglandsby (mere end 3.000 m.o.h.) I disse områder er
grænsen mellem Kirgisien og Usbekistan mere abstrakt end egentlig. Området er kendt for de smukke
Babash-Ata bjerge, den gode mad og skovene. Vi besøger også Sary-Chelek søen og det tilstødende landskab der i 1960 blev erklæret for nationalpark. En status der blev tildelt for at beskytte områdets unikke
skove. Centralasiens tilbageværende Valnød- og Nedzvetsk i-æbletræ skove. Skovene er mere end 3.000 år
gamle og det menes at Alexander Den Stores hære har nydt godt af frugterne. På rejsens anden etape bevæger vi os østpå til den mægtige bjergkæde Tien-Shan (Himmelbjergene) og provinshovedstaden Karakol
(tidl. Przhevalsky). Bjergene øst for Karakol rummer nogle af de mest imponerende bjerglandskaber i Kirgi-

sistan med tinder over 7.000 meter. Vi er indkvarteret på hotel i Karakol som naturligvis også bliver udforsket (bl.a. Przhevalsky-museet mm). Efter et par dage fortsætter vi til den lille landsby Tamga på sydsiden af
Issyk-Kul søen. Forinden besøger vi landsbyen Jeti Oghuz der domineres af en særpræget højderyg bestående af røde sandstensklipper: “De syv Tyre og Razbitoye Serdtse - Det bristede hjerte” (omtalt i Hans
Scherfigs fine bog fra 1964 ”Hos kirgiserne”) samt det berømte sanatorium, hvor uafhængighedsaftalen mellem Rusland og Kirgisistan blev underskrevet i 1991. I Tamga indkvarteres vi på et gæstehus der ligger blot
tyve minutters gang fra Issyk-Kul og med en dejlig udsigt over bjergene. I gæstehuset er der sauna og under havens abrikostræer kan man dase og skrive postkort. Der bliver også mulighed for en tur til en af søens
bedste badestrande. Vi afslutter rejsen når vi returnerer til Bisjkek.
Rejsen er udviklet og tilrettelagt af Sovietistan Travel. Antallet af deltagere er begrænset til 12. Rejse- og
overnatningsformerne er ikke luksuriøse, men bekvemme, charmerende og med masser lokalkolorit. Prisen
inkluderer helpension under hele opholdet i Kirgisistan, samtlige overnatninger, al lokal transport og entreer i
henhold til programmet, samt lokale engelsktalende guider samt Sovietistan Travels dansktalende guide.

I mange år har vi gennemført sommerrejser, men Det kirgisiske efterår er en fantastisk årstid. Sidste skud
på stammen er denne store rundrejse til Kirgistans smukke efterårslandskaber. Når datoen nærmer sig ultimo august bliver det koldt på højplateauerne og er bjergene dækket af sne. I lavlandet derimod er det
lunt og solrigt til langt ind i november, og tillige har de lokale travlt med forberedelser inden vinteren for
alvor sætter ind. Det er årstiden hvor valnødderne høstes i de UNESCO-beskyttede skove og årstiden hvor
basarerne stadig bugner af sommerens righoldige høst af frugt- og grøntsager. Det er tiden hvor nomaderne pakker deres sommerboliger, de karakteristiske filt jurter sammen og driver deres flokke af kreaturer, geder og får ned til lavlandets mildere vinterklima. Samtidig er det højtryksvejr som vi kender det fra
egne breddegrader med et gyldent skær over de høstede agre og parceller, pastelfarvede solnedgange og
dage med høj blå himmel. I Bisjkek og det sydlige Kirgisistan er dagene ofte lune og deciderede varme uden
sommerens hede. Længere mod nordøst i Tien-Shan bjergene er vi højere oppe i mere omskifteligt vejrlig.
Dage med let sne og regn kan forekomme, men det er intet imod den fantastiske naturoplevelse det er, at
vandre ned gennem dalene i krystalklar luft og mærke hvordan åndedrættet optager den mættede luft og
får blodet til at bruse. Så mærkes det, at man lever, og det er lige præcis den oplevelse vi gerne vil viderebringe og delagtiggøre til deltagerne på denne unikke rejse.
For at mærke og fornemme den kirgisiske natur skal man ikke rumle rundt i en bus. Det er en aktiv rejse
hvor vi kommer vidt omkring både hvad angår geografi og rejseform, og besøger områder der normalt ikke
indgår i de gængse turistbrochurer. Rundrejsen inkluderer det sydlige Kirgisistan med dets anderledes
milde klima og befolkning. Tillige besøger vi det østlige Kirgisistan hvor de majestætiske Tien-Shan bjerge
udgør en fabelagtig kulisse. Fire af dagene er afsat til længere vandreture. På den måde får vi maksimalt
udbytte af rejsens og områdernes potentiale.
Skal man opleve den vidunderlige natur i Kirgisistans bjerge på bedste vis, skal man ud og vandre. På denne
rejse har vi lagt stor vægt på at optimere natur- og kulturindtrykkene ved at lægge ruten så den inkluderer
moderate vandreture, hvor man kan mærke dagens strækninger, men uden at stille krav om en overjordisk
fysisk dagsform. Vandreturene er overkommelige for de fleste der holder af at bevæge sig. Det er vandring i

kuperet terræn, ad udmærkede stier og grusveje hvor de lokale færdes med heste og terrængående køretøjer. Derfor er rejsen selvsagt ikke for gangbesværede. Der er altså ikke tale om egentlig vandreferie, men
om en aktiv rejse hvor der er inkluderet nogle rigtigt fine vandreture der gør det muligt at opleve den kirgisiske nature og befolkning på den helt rigtige måde. I valnøddeskovene er familierne flyttet op i skovene,

hvor de indsamler årets høst af valnødder. Hele familien deltager i høsten og bosætter sig i telte i de parklignende valnøddeskove. Børnene kommer ofte løbende for at hilse på de rejsende, og det falder helt naturligt, at vi opholder os i de
samme smukke omgivelser. Under hele rejsen vil vi komme i
tæt kontakt med lokalbefolkningen og møde dem i deres daglige virke og hjem.
Rejse- og overnatningsformerne er komfortable. Vi besøger ste-

der hvor hoteller endnu ikke er bygget, og hvor vi må alliere os
med private gæstgivere; ofte familier der har en vigtig biindtægt ved at udleje værelser i deres private hjem. Ikke luksuriøst, men bekvemt og ubetinget charmerende. Vi kommer i bogstavelig forstand tæt på de lokale familier hvor Silkevejs gæstfriheden stadig er ubetinget og imødekommende. I Bisjkek og
Karakol bor vi naturligvis på hotel med eget bad og toilet, men i
gæstehusene og hos de private (s.k. CBT – Community Based
Tourism) må vi deles om toiletter og badfaciliteter. Vi transporteres i egne busser med A/C, og vi sørger for at måltiderne er
afstemt med både appetitmæssigt og æstetisk; der bliver lavet
sund og lækker mad i Centralasien. Eventyret er stadig intakt i
Kirgisistan. Velkommen!
SILKEVEJEN
I denne del af Centralasien har der i århundreder været tradition for fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer og religioner. I middelalderen var de centralasiatiske byer vigtige universitets- og kulturcentre. Lærde fra Middelhavsområdet bragte
dem den græske filosofi, tolerancen og videnskaben. Matematik,
medicin og alkymi gjorde store fremskridt på en tid, da det ikke
stod godt til med naturvidenskaberne og medicinen i Vesterlandene. Muhamedanske bygmestre rejste arkitektoniske kunstværker som endnu i dag pryder Centralasiens byer. Men regionen har i perioder været skueplads for voldsomme krige og
erobrere som f.eks. Djenghis Khan og hans sønner, Amir-Timur
der i slutningen af 1300-tallet fordrev de persiske fyrster - efterkommere af Sogdiana-kongeriget, den russiske revolution med
efterfølgende kolonisering og så fremdeles. Den eneste nogenlunde farbare rute Silkevejen fra det store Kina til de store Mellemøstlige og Europæiske kulturer, forløb som et forgrenet vejnet gennem Kirgisistan, både nord om Issyk-Kul søen og i den
sydlige del af landet. Selv om Kirgisistan ikke i samme omfang
som de berømte silkevejsbyer Bukhara, Khiva og Samarkand i
Usbekistan blev begunstiget af rigdomme i kølvandet på karavanerne, fik Kirgisistan tilført mange nye impulser i form af andre
folkeslag, sprog, religioner mm. Såvel Buddhismen som Islam
kom til Kina via handlen mellem de arabiske og Mellemøstlige
kulturer. Efter opdagelsen af søvejen til Indien i 1498 mistede
Silkevejen sin betydning, men endnu i nutiden er vejene anlagt i
forlængelse af de gamle karavaneruter. De vildsomme bjergegne dikterede karavaneruterne og endnu bruges de samme
veje om end bilen har erstattet kamelerne. De rejsende raster
de samme steder som på Silkevejens tid, f.eks. i Boom-slugten
mellem Bisjkek og Karakol - lige før opstigningen til Issyk Kul
søen og på vejen mellem Bisjkek og Kashgar i Kina.

Kort dag-til dag program
Dag 1: Afrejse (fly)
Dag 2: Ankomst Bisjkek (bus). Byrundtur. O/N Bisjkek
Dag 3: Vandring - Ala Archa (transfer med bus). O/N Bisjkek
Dag 4: Bisjkek - Osh (fly og bus). Byrundtur. O/N Osh
Dag 5: Osh – Arslanbob (bus) inkl. Uzgen. Tid på egen hånd i Uzgen; basarbesøg mm. O/N Arslanbob
Dag 6: Vandring - Arslanbobs valnøddeskove. O/N Arslanbob
Dag 7: Arslanbob - Sary Chelek (bus). O/N Sary Chelek
Dag 8: Vandring - Sary Chelek søen til vores gæstehus (bus transfer til søen). O/N Sary Chelek
Dag 9: Arkit - Bisjkek (bus). O/N Bisjkek
Dag 10: Bisjkek – Karakol (bus), Issyk-Kul søen. O/N Karakol
Dag 11: Karakol – bjergene (bus) - Vandring i Tien-Shan bjergene øst for Karakol. O/N Karakol
Dag 12: Karakol – Tamga (bus) via Jeti Oghuz. O/N Tamga
Dag 13: Tamga – Bisjkek (bus). Besøg i filt workshop. Afskedsmiddag. O/N Bisjkek
Dag 14: Hjemrejse (fly)

Dag-til-dag program
Vi bestræber os altid for at yde det optimale og at afvikle rejsen i henhold til programmet, med forbehold idet
vejr- og vejforhold influerer på rute og programpunkter. Vi gør ligeledes opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vores breddegrader. Det betyder,
at force majeure situationer kan opstå med efterfølgende forsinkelser, der undtagelsesvist vil medføre ændringer i rejseplanen. Inden afrejse (ca.1 måned) fremsendes et opdaterede program. Bemærk venligst de
inkluderede måltider. B (Breakfast = morgenmad), L (Lunch = frokost) og D (Dinner = aftensmad)
Dag 1. Afrejse fra København (Skandinavien) til Bisjkek, Kirgisistan
23.09 I løbet af dagen flyver vi mod Bisjkek, Kirgisistans største by og hovedstad, hvor vi lander den efterfølgende morgen. Mellemlanding og få timers transfer ophold i Istanbul eller Moskva.
Dag 2. Ankomst til Bisjkek. Byrundtur
24.09 Efter ankomst kører vi til vores hotel i Bisjkek. Efter en solid morgenmad og et par timers hvile tager vi
fat på dagsprogrammet. Bisjkek er efter centralasiatisk målestok en ung by – grundlagt i 1825 – med bebyggelse i overvejende russisk stil. Førstehåndsindtrykket er voluminøse regeringsbygninger, parker med bastante fædrelandsmindesmærker og lignende. Den permanent snedækkede Ala-Too-bjergkæde (med toppe
over 4.800 m.o.h.) danner en pragtfuld kulisse for Kirgisistans hovedstad. Hér findes en af Centralasiens
geografiske skillelinjer: Nord for byen de uendelige russiske stepper og sydpå bjerge så langt øjet rækker.
Bisjkek er præget af en rar atmosfære, der forstærkes på lune efterårsdage. Vi parkerer i centrum og går i
slentretempo gennem bymidten, hvor rejselederen fortæller om livet i byen og stederne, vi går forbi: de
smukke parker, museerne, byens varehuse og basarer. Der vil også være lidt tid til fri disposition, så man
kan spadsere omkring på egen hånd eller slappe af på en café. Om aftenen samles vi og kører til en af byens gode restauranter. Efter middagen retur til hotel. BLD

Dag 3. Ala Archa Nationalpark – dagsvandring ca. 6 timer i nationalparken
25.09 I dag skal vi strække benene og opleve de smukke kirgisiske bjerge. Dagstur til den naturskønne nationalpark Ala-Archa slugt syd for Bisjkek. Efter morgenmad transporteres vi med vores privatchartrede bus til
nationalparken cirka en times kørsel fra centrum. Her foretager vi en god vandretur i kuperet terræn. Varighed ca. 6 timer. De mest energiske kan nå snegrænsen og Adygene-gletscheren i 3.300 meters højde og de
mindre energiske kan nyde udsigten fra vandfaldet, eller støve omkring i landskabet. Fra dalen med bevoksning af fyr og nåleskov hæver de omgivende bjerge sig stejlt i vejret. En vandring fra parkeringspladsen i ca.
1.400 m.o.h. til bjerget øverst oppe veksler mellem plantebælter fra skoven længst nede til åbne vidder med
alpine planter og barske, rå sletter med flokke af lasede ravne og Himalaya gribbe, der svæver over
gletsjerne - mellem nedstyrtede klippeblokke sidder
murmeldyr og følger vores færden. Fra stierne er
der mulighed for at se stenbukke aktive i deres fødesøgning morgen og aften. Tidligt om morgenen
kan man se dem græsse på skråningerne eller
langs bjergbækkene, mens de midt på dagen holder sig i ro. Med det relativt store antal, skulle det
ikke være svært at få stenbukken at se i dens naturlige omgivelser. Vi medbringer madpakker og
stopper undervejs for at indkøbe drikkevarer. Sidst
på eftermiddagen returnerer vi til Bisjkek og spiser
en velfortjent middag på en af byens restauranter.
BLD
Dag 4. Bisjkek – Osh
26.09 Efter morgenmaden fortsætter vi med indenrigsfly til den gamle kulturby Osh. Vi befinder os nu i
det sydvestlige hjørne af Kirgisien tæt ved Pamir
bjergene. Et område der både naturmæssigt og kulturelt adskiller sig fra Bisjkek og det nordlige Kirgisistan. Byen er landets næststørste, kun overgået af
hovedstaden og hovedbyen i det sydvestlige Kirgisistan. Byen rummer en blandet befolknings gruppe
på omkring 285.000 overvejende usbekere, men
også mange kirgisere, tadsjikere, russere og andre
etniske minoriteter fra nabolandene. Der er blot fem
kilometer til den kirgisisk-usbekiske grænse. Her i
det sydlige Kirgisistan passerede Silkevejen videre
vestpå via Ferganskaya-dalen. Således indtog Osh
en vigtig position som transit by, hvor rejsende karavaner gjorde ophold og fik nye forsyninger. Indbyggerne fik tilført mange impulser i form af nye ideer og
tankegange, og dermed udvikledes Osh til et kulturelt og religiøst centrum. En position som er velbevaret og aktuel den dag i dag. For den arkæologi og historisk interesserede er der meget at se på - byen
fejrede 3000-års jubilæum i 1998. I følge legenden
blev byen grundlagt af Kong Solomon (Sulamani)
som anførte sin hær i en kærre trukket af oksespand. Da okserne nåede til bjerget som var kendt
fra gamle skrifter som Tahkt-i-Suleiman (Salomons
trone) eller Bara-kukh (et smukt bjerg), udbrød Soloman "Hosh" ("så er det nok"). Suleiman-bjergets dominerende profil præger landskabet og har fem tinder. Bjerget blev beskrevet i gamle skrifter allerede 2.000 f. Kr.,
hvilke ældgamle klippemalerier og inskriptioner vidner om. Stedet er endnu uudforsket og kirgisiske arkæologer mener der er mange spændende ting gemt i bjerget. Suleiman-bjerget er både et natur- og kulturhistorisk
monument beliggende på venstre bred af Ak-Buura floden. Osh-regionen er Muslimsk domineret og pilgrimme valfarter Suleiman bjerget, fordi Profeten Muhammed angiveligt engang opholdt sig på stedet. Der er
flere hellige grave og moskeer på bjerget, og vi har prioriteret en let vandretur til toppen og den fantastiske
udsigt. Stedet er det eneste World Heritage Site I Kirgisistan. Overnatning på hotel. BLD

Dag 5. Osh – Uzgen – Arslanbob (bus). Tid på egen hånd
i Uzgen; basarbesøg mm. O/N Arslanbob
27.09 Efter morgenmad og et sidste blik på byen fortsætter vi
med bus vores færd. Dagens mål er Arslanbob og undervejs
besøger vi den gamle Silkevejsby Uzgen ca. 60 km fra Osh.
Uzgen er beliggende ved flodbredden af Kara Daria floden i
den smukke Fergana dal. Gamle græske og kinesiske tekster omtaler byen i det 4.århundrede BC, og nogle historikere
mener at den mytiske by Antiohia grundlagt af Alexander den
stores efterkommere var forstadiet til vores dages Uzgen.
Byen rummer en fint samling Silkevejsruiner i form af et mausoleums komplex og en minaret fra det 11.århundrede hvor
Uzgen var den østlige hovedstad i det tyrkiske Karakhanid
Khanat der strakte sig gennem nutidens Usbekistan, Tadsjikistan, sydlige Kirgisistan og sydvestlige Kasakhstan, benævnt Transoxiana. På en klar dag kan man overskue de
snedækkede Pamir-bjerge længere mod syd.
Få hundrede meter fra ruinerne ligger den store basar. Her
udfoldes handelstalentet af kirgisiske, tadsjikiske og usbekiske handelsfolk i et farverigt skue. Der er muligheder for
gode indkøb. Blandt piratkopierede CD’er, hæslige nylongevandter o. lign, findes boder med nydeligt håndværk, tæpper,
silke, originale usbekiske klædesmykker o.m.a. Især er det
interessant at kigge nærmere på den berømte røde Uzgen
ris De mange historiske ris-møller i Uzgen illustrerer byens
betydning som en af de vigtigste producenter af Uzgen ris værdsat og elsket af det usbekiske og kirgisiske folk. Uzgen
røde ris er den specifikke sort, som lokalbefolkningen bruger i plov (risret). Den unikke sammensætning af
jorden i Uzgen tilføjer en smag til risens kerne, der er ulig nogen anden. Der er masser af gode fotomotiver
og det er oplagt at slentre rundt og nyde duftene. Vi fortsætter endnu et par timer i bus og rejsen fører os
længere nordpå gennem spændende landskaber til den lille bjerglandsby Arslanbob. Det er en usbekisk
bjerglandsby (mere end 3.000 m.o.h.) I disse områder er grænsen mellem Kirgisien og Usbekistan mere abstrakt end egentlig. Området er kendt for de smukke Babash-Ata bjerge, den gode mad og vidtstrakte Valnød-skove. Overnatning to nætter i usbekisk CBT-gæstehus. BLD

Dag 6. Arslanbob – vandring i Valnød-skovene
28.09 Vi tilbringer hele dagen i den
hyggelige landsby, og foretager en
skøn vandring (påregn 4-5 timers vandring) fra landsbyen til det lille vandfald, og videre til et udsigtspunkt, inden
vi krydser ind gennem den smukke
valnøddeskov. På denne årstid er de
lokale i fuld gang med årstidens høst
af valnødder og pistacienødder. Vi
medbringer madpakke. Hele dagen er
til rådighed i de smukke landskaber.
Valnød-skovene og landsbyen er i sig selv en stor attraktion, og programmet er fleksibelt. Overnatning i usbekisk gæstehus. BLD
Dag 7. Arslanbob - Arkit
29.09 Efter morgenmaden fortsætter vi i bus et par timer mod nordvest og kører langs grænsen til Usbekistan. Et område der bade naturmæssigt og kulturelt adskiller sig fra det nordlige Kirgisien. Her er indbyggerne overvejende usbekere – det ses både på arkitekturen. Her i det sydlige Kirgisistan passerede Silkevejen Djalal-Abad videre vestpå via Ferganskaya-dalen. Således indtog byen en vigtig position som transit by,
hvor rejsende karavaner gjorde ophold og fik nye forsyninger. I løbet af eftermiddagen ankommer vi til vores
gæstehus i den lille landsby Arkit. Området er bl.a. kendt for sine mange blommetræer langs vejene. Overnatning i CBT-gæstehus. BLD.

Dag 8. Arslanbob – Sary-Chelek søen (25 km) – Vandring fra søen til vores gæstehus gennem Valnød- og æbletræ-skovene
30.09 Dagen er afsat til en fantastisk vandretur gennem de berømte skove, hvor både valnød- /pære/blomme- og æbletræer vokser vildt. Herfra er flere velkendte æblesorter bragt med karavanerne nordover,
og endnu udgør æblerne et vigtigt erhverv blandt områdets lokalbefolkning. Dagens vandretur er ca. 15 km
og ”ned ad bakke”. Der er kun en vej tilbage, så vi kan vandre gruppevis eller som det ønskes. Vi medbringer madpakke. Efter morgenmaden kører vi til den smukke Sary-Chelek sø (1.873 m.o.h.). Søen er et yndet
motiv i kirgisisk kunst og man forstår hurtigt hvorfor. Vandet er krystalklart og omkranset af bjerge med snedækkede tinder - bl.a. Mustor på 4.200 m. Sary-Chelek er beliggende i den vestlige del af Kirgisien på syd
skråningen af Chatkal-kæden - udløbere fra Tien-Shan bjergene. Sary-Chelek søen og det tilstødende landskab blev 1960 erklæret for nationalpark. En status der blev tildelt for at beskytte områdets unikke skove.
Overvejende Tien-Shan grantræer, men også nogle af Centralasiens tilbageværende Valnød- og Nedzvetsk
i-æbletræ skove. Valnødskovene er yndede tilholdssteder for Vildsvin, grævlinger. I begyndelsen af efteråret
søger bjørnene ned fra bjergene for at fråse i nødder og æbler. Skovene er mere end 3.000 år gamle og Alexander Den Stores hære menes at have nydt godt af frugterne. Om sommeren ses et væld af smukke vækster og der er registreret mere end 1000 forskellige blomster i parken. Der findes omk. 160 fugle- og 34 pattedyrarter. Heriblandt flere sjældne og truede. På denne årstid er farvespillet i skovene prægtigt. Den sydlige
del er dækket af kirsebær-, blomme og Havtornbuskadser og der er blandings skove bestående af Valnød,
æble og Semenov-Ahorn. I dalene er vegetationen tæt som en jungle og i de snævre slugter ses fantastiske
geologiske formationer. Sidst på dagen mødes vi i vores gæstehus. BLD
Dag 9: Transfer Arkit – Bisjkek (bus).
01.10 Det meste af dagen kører vi nordpå gennem den frugtbare Suusamyr-dal som rummer Kirgisistans
vigtigste agerlandskaber. Det er en lang dag, men der er mange ting at beundre undervejs. Vejen som vi kører ad er en vigtig transportvej for gods der fragtes nordpå fra sydligere lande som Pakistan, Tadsjikistan og
Kina. Sidst på dagen ankommer vi til Bisjkek, hvor vi indkvarteres på et hotel. BLD
Dag 10. Bisjkek – Karakol (bus)
02.10 Tidligt op! Efter tidlig morgenmad, pakker vi bagagen og kører østpå til provinshovedstaden Karakol,
som er smukt beliggende ved foden af de mægtige Tien-Shan bjerge. I begyndelsen følger vi grænsefloden
mellem Kasakhstan og Kirgisistan og kører i det typiske steppelandskab, som udgør den sydligste del af den
store kirgisersteppe i nord. Faktisk kører vi ad den gamle Silkevej og stopper da også ved Burana i den
gamle Silkevejsby Balasagun, der i det 10. årh. udgjorde en vigtig hovedstad for Kara-Khanid dynastiet. På
vores videre færd bliver terrænet mere kuperet, og det går opad gennem Boömskoe Ushchelie-slugten, til vi
når Issyk-Kul-plateauet. Landskabet bliver gradvist mere åbent og giver plads til små landbrug, græssletter
og fladt steppeland med kvæg- og fåreflokke. Langs vejen står abrikostræer og morbærtræer med skæve
kroner. Hist og her ligger små muslimske gravpladser. Snart anes en turkis bræmme i horisonten – det er

den store bjergsø Issyk-Kul med dybder på mere
end 650 meter. Søen klodens næststørste
bjergsø. Ved aftenstide ankommer vi til Karakol,
hvor vi indkvarteres på hotel. Dagen afsluttes
med en god middag. BLD
Dag 11. Karakol – Vandring i Tien-Shan bjergene
03.10 I dag skal vi strække benene og opleve de
smukke kirgisiske bjerge og efter morgenmaden
kører (1 time) vi op i bjergene. I bjergene øst for
Karakol findes nogle af de smukkeste landskaber
i Kirgisistan, og vandrer en passende strækning i
den klare bjergluft, hvor duftene og landskabet
virkelig beriger sanserne. Strækningen er på cirka
12 km og tilbagelægges ned ad bakke! Fra dalen
med bevoksning af fyrre- og nåleskov hæver de
omgivende bjerge sig stejlt i vejret. Øverst oppe
veksler landskabet mellem plantebælter fra skoven længst nede til åbne vidder med alpine planter og smukke græssletter med flokke af lasede
alpekrager og Himalaya-gribbe, der svæver over
gletsjerne. På denne årstider der stadig nomader
i dalen som lever i deres karakteristiske jurter. Vi
medbringer frokost, som vi spiser i det fri. Herefter returnerer vi til Karakol, hvor vi besøger
Przhevalsky-museet, som viser mange af de sager, den russiske opdager Nikolai Mikhailovich
Przhevalsky hjembragte fra sine ekspeditioner i
Kina og Mongoliet. Efter museet vender vi tilbage
til vores hotel. BLD
Dag 12. Karakol – Jeti Oghuz - Tamga
04.10 Efter tidlig morgenmad venter endnu en
spændende dag. Vi hopper i bussen og efter en times kørsel er vi fremme ved landsbyen Jeti Oghuz. Vest
for landsbyen ligger en sælsom højderyg bestående af røde sandstensklipper: “De syv Tyre og Razbitoye
Serdtse - Det bristede hjerte” (omtalt i Hans Scherfigs fine bog fra 1964 ”Hos kirgiserne”) samt det berømte
sanatorium, hvor uafhængighedsaftalen mellem Rusland og Kirgisistan blev underskrevet i 1991. Vi fortsætter, og efter to timers kørsel til vi når vores behagelige gæstehus i Tamga. Der er tid til frokost og afslapning.
Vores gæstehus ligger blot tyve minutters gang fra Issyk-Kul og med en dejlig udsigt over bjergene og abrikoslunde. I gæstehuset er der sauna og under havens abrikostræer kan man dase og skrive postkort. Der
bliver også mulighed for en frisk dukkert ved en af søens bedste badestrande. BLD
Dag 13. Tamga – Bisjkek
05.10 Dagens kørestrækning til Bisjkek brydes ved et stop ca.50 km fra Tamga i landsbyen Bokonbaevo.
Landsbyen huser en workshop, hvor lokale kvinder underviser og udøver traditionel kirgisisk kunsthåndværk.
Her er der mulighed for prøve at dekorere dit eget ”Ala-Kiyiz” og ”Shyrdak” filttæppe (om end du nok ikke
skal regne med at færdiggøre et tæppe som tager det meste af en vinter at lave…) – men workshoppen giver dig et fint indblik i håndværket, og der er også mulighed for at købe færdiglavede produkter. Efter frokost
kører vi videre langs søen til Bisjkek, som vi ankommer til tidlig aften. Aftensmaden indtages på en af byens
restauranter. Overnatning på hotel i Bisjkek. BLD
Dag 14. Hjemrejse – velkommen hjem!
06.10 Tidlig morgen kører vi til lufthavnen og flyver hjem. Forplejning i flyet. Ankomst samme dag som følge
af tidsforskellen. Velkommen hjem!

Stadig er det de færreste som kender
Kirgisistan og endnu færre har rejst
dertil. En rejse til Kirgisistan er en
rejse til Centralasiens mest imødekommende og gæstfrie land. Geografisk,
naturmæssigt og kulturelt en blanding
af mongolsk, persisk og russisk - tilsat
eget nationalt særpræg. Nord for Kirgisistan ligger den endeløse steppe i
det indre af kontinentet, og som
strækker sig næsten uafbrudt fra Ungarn til Mongoliet og Nordøstkina:
Steppekorridoren! Det var over disse
uhyre græsstepper og ørkener, at
Djengis-Khans mongolske krigsryttere
kom tordnende; her drog Marco Polos
karavane frem, og her foregik handelen Mellem Middelhavsområdet og Kina
gennem århundreder. Her udveksledes også umærkeligt men uophørligt gener, tekniske fremskridt og religioner. Kirgisistan grænser
til Kina i øst, Tadsjikistan i syd, Usbekistan i vest og Kasakhstan i
nord.
Landarealet udgør ca. 199.000 km2 - som dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Kirgisistan er et bjergland placeret i det nordlige Himalaya. 94,2 % af territoriet ligger over 1.000 m.o.h., og 40,8 % over
3.000 m.o.h.. Den gennemsnitlige landhøjde er således 2.750
m.o.h. med det laveste punkt 401 m.h.o. og det højeste 7.439
m.o.h. (Jengish Chokusu tidl. Peak Pobedy - Sejrstoppen). Overalt
danner bjergene en smuk baggrund og flere store bjergkæder
præger landskabet; mod øst og syd Tien-Shan (Himmelbjergene)
og i vest, Alai som er en nordlig udløber af Pamir. Dertil kommer
en række bjergkæder som er udløbere af Tien-Shan og Pamir. Det er ikke småbjerge men tolv massive og
langstrakte bjergkomplekser (200 - 500km). Bjergenes størrelse og orientering medvirker til regionale forskelle i temperatur og nedbørsmængde.
Kirgisistan, Kirgistan eller Kirgisien er tre navne for samme land. Danske nyhedsmedier anvender "Kirgisistan" men både stavemåden og udtalelsen er en sproglig vederstyggelighed. Danske medier har besluttet at
anvende det danske Kirgisistan.
September er den smukkeste årstid i Kirgisistan. Lyset er knivskarpt, luften berusende frisk og vegetationen
lyser i gule og røde nuancer. Dette er stadig en rejse til folk med hang til aktiv rejse og eventyr. En spændende uformel rejseform med respekt for den lokale befolknings livsstil og landets natur. Rejsens tema
spænder vidt og kan nemmest beskrives som aktiv ferie, hvor vi skal opleve Kirgisistans spændende mennesker, historie og fabelagtige landskaber i efterårsfarver. På daglige strejftog skal vi opleve den krystalklare
luft, smukke landskaber og meget andet. Kirgisistan er romantisk blevet kaldt "Et land af vilde ryttere", men
vildskaben er for længst forstummet - overskygget af Centralasiens smukkeste bjerglandskaber og en gæstfri, stolt befolkning. Hesten betyder stadig meget kirgiserne og betragtes både som ven og statussymbol.

Praktiske informationer
Praktiske informationer og forslag til pakkeliste, bliver fremsendt i god tid inden afrejsen.
Sovietistan Travel er naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.
Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt at
orientere og resultere i den mest smidige afvikling af rejsen.
Forplejning: Maden er aldeles glimrende! I Kirgisistan serveres der sædvanligvis flere retter,
både traditionelle kirgisiske retter og kinesiske Ujghur retter dvs. typisk er det supper, fjerkræ,
grønsager og pilaf - risretter med fåre- og lammekød og brød/pasta. Til måltiderne serveres te
og mineralvand – og på cafeer kan der købes øl, vin & vand.
Klima: Udpræget fastlandsklima lokalt influeret af højderne. Efteråret er som regel lunt i det
sydlige Kirgisistan, men i bjergene føles lunt og behageligt. Vejret i bjergene er notorisk uforudsigeligt og kan skifte lynhurtigt, men sædvanligvis er vejret stabilt og byder på dejlige sommerdage. Se i øvrigt folderen om "Praktiske rejsetips" der bliver fremsendt i god tid inden afrejse.
Forbehold & ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Vore lokale samarbejdspartnere og jeg tilstræber altid
at afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men
det kan af praktiske hensyn eller praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre programmet i en anden rækkefølge end anført. Rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vore breddegrader. Det
betyder, at force majeure-situationer kan opstå med
forsinkelser til følge. Undtagelsesvist kan det medføre
ændringer i rejseplanen. Vejrforhold, vejforhold, problemer med køretøjer, gæsternes fysiske formåen og
forsinkede flyafgange kan betyde ændringer i rejsen.
Det påhviler deltagerne selv at afholde udgifter i forbindelse med force-majeure situationer, men bureauet og rejselederen vil naturligvis gøre alt
for at mindske kundernes ulemper og ulejlighed.
Turen hører under kategorien aktiv ferie hvor deltagerne skal være indstillet på lidt af hvert.
Der er indbygget en vis fleksibilitet, så der er plads til justeringer undervejs. Dagene i bliver
forholdsvis lange, men de mange timer belønnes med flere oplevelser. Det betyder, at vi de
fleste dage står relativt tidligt op og spiser morgenmad inden afgang Centralasien er spændende, men forholdene noget anderledes end vi er vant til. Det skal man gøre sig klart. Det
skal dog pointeres, at alting er velorganiseret, både hvad angår transport, mad og indkvartering. Her i denne afkrog af verden, hvor flid og nøjsomhed præger befolkningen kan vi ikke
forvente luksus, men i de senere år er komforten og indkvarteringen forbedret væsentligt. Kirgiserne er meget imødekommende og uspolerede. Landet er tilgængeligt, men endnu ikke
gearet til turisme - hvilket ikke er så dårligt endda. Russere er et praktisk og ligefremt folkefærd - tingene skal virke og så er æstetikken sekundær; en bil behøver ikke være pæn - det
vigtigste er den kan køre godt. Et hus behøver ikke være omgivet af en smuk prydhave når
det er vigtigere hvis den kan tilplantes med frugttræer og grønsager (en nødvendighed for
mange mennesker i Kirgisistan). Den danske rejseleder og vores lokalguide vil i videst omfang
søge at efterkomme ønsker.
I Kirgisistan transporteres vi rundt med privatchartret bus. Tempoet bliver moderat og uden
alt for anstrengende aktiviteter (vi tilpasser selvfølgelig individuelle ønsker så vidt muligt) så
de fleste i nogenlunde god form kan være med. På dagsturene skal vi ikke bære rundt på telt
eller stor bagage - kun en lille dagsturrygsæk med hvad den enkelte finder nødvendigt

Vandring! Vi har tilrettelagt vandreturene af varierende længde i de smukkeste landskaber, som tilgodeser
de fleste. Ofte kan den enkelte prioritere sin vandring og tidsforbrug som det ønskes. Hvis ikke vi vandrer
sammen som i f.eks. valnøddeskovene, bliver hver enkelt samlet op af følgebussen efter et antal aftalte timer. I praksis bliver de bagerste samlet op først og tilsvarende bliver de forreste samlet op til sidst. Det har
vi praktiseret i årevis i Kirgisistan og det fungerer perfekt i praksis. Det betyder at hver enkelt har stor frihedsrum: de som ønsker at sætte fart i Apostlens Heste kan nå mange kilometer, de som ønsker at gå på
jurtebesøg hos nomaderne kan tilbringe al den tid de ønsker, fuglekiggerne kan stoppe når de vil og blomsterinteresserede kan botanisere og så fremdeles. Dagstrækningerne variere for den enkelte, men groft sagt
er en typisk varighed på dagsmarchen minimum 6 timer i felten – de enkelte dagsmarcher er selvfølgelig afhængige af vejrlig, men generelt skal den rejsende være forberedt på ”bjerg vejr” hvor temperaturer og
nedbørsforhold hurtig kan ændre sig.

Kyrgyzstan 23.th September – 06.th October 2022

Prisinformation
Rejsens pris: Fra kr. 15.998, – pr. person i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse: Kr.2.395,–
DEPOSITUM/BETALING: Pr. deltager. Rejsens pris
eller 5.800 DKK/person (depositum) bedes indbetalt
ved tilmelding. Resterende beløb bedes indbetalt senest 1.th juni 2022. Plads på rejsen er ikke garanteret
før modtagelse af depositum. Kvittering fremsendes
efter modtagelse af indbetalte beløb.
COVID 2022: Alle er bekendt med COVID problemerne i 2020 og nærværende situation. Vi følger selvfølgelig situationen nøje og holder løbende deltagerne
informeret. Primo januar ser vi ingen problemer ift.
rejsen i august, men skulle der opstå strenge restriktioner der forhindrer en gennemførelse af rejsen tilbyder vi følgende: 1. Skulle rejsen af forskellige årsager
aflyses pga. COVID udskyder vi afrejsen og tilbyder
en tilsvarende rejse i 2023, ellers refunderes rejsens
fulde pris (mht flybilletterne refunderes det beløb som
flyselskabet refunderer).
*** Flybilletterne bookes individuelt og kan derfor ændres mod et mindre gebyr. Det betyder at du/I er velkomne til at ankomme tidligere og/eller forlænge (udgifter i forbindelse med forlængelse eller ankomst før
dag 2 i rejseprogrammet er ikke-inkluderet.
Prisen inkluderer: International flybillet fra Europa – Bisjkek, Kirgisistan t/r; economy class (sædvanligvis
med Turkish Airlines) ● Indenrigsfly Bisjkek – Osh ● Dansk rejseleder (Michael Westerbjerg Andersen) ● Engelsktalende lokalguide ● Udflugter og transport jf. program ● 4 overnatninger i delt dobbeltværelse på 3stjernede hotel i Bisjkek, 1 overnatning i delt dobbeltværelse på 3-stjernet hotel i Osh, 2 overnatninger i delt
dobbeltværelse på 3-stjernet hotel i Karakol, 1 overnatning i delt dobbeltværelse på gæstehus i Tamga, 4
overnatninger i delt dobbeltværelse på lokale CBT-gæstehuse i Arslanbob og Arkit ● Helpension under opholdet i Kirgisistan; BLD (B (Breakfast, Lunch, Dinner) ● Administration fra Sovietistan Travel ● Skatter og
afgifter ● Ekspeditionsgebyr.
Prisen inkluderer ikke: Rejseforsikring ● Eventuelle ekstra arrangementer ● Tillæg for enkeltværelse ● Drikkevarer ● Drikkepenge til lokalguide og chauffører (i alt USD 60,-/person) ● Personlige fornødenheder ● Alt
ikke nævnt under ”Prisen inkluderer

Ved indbetaling venligst anfør flg. ”Sommer i Kirgisistan DK23092022”
Account
NORDEA
Lyngby Afdeling
Kontohaver: Miksture/Michael Westerbjerg Andersen
Reg.nr. 2418
IBAN: DK5220008976114257
SWIFT: NDEADKKK

TILMELDING: Vi modtager gerne en Pas-kopi for at sikre og dobbelttjekke oplysninger ifb. med indkøb
af flybilletter. Behandling og opbevaring af personoplysninger iht. danske regler. Kun Sovietistan Travels
Mikstures indehaver og nærmeste medarbejder har adgang til Pas-oplysninger, og evt. Pas-kopier bliver
efter rejsens afslutning destrueret. Samme fortrolige omgang med kundernes personlige oplysninger gælder for vores samarbejdspartnere i Kirgisistan (hoteller/gæstehuse/myndigheder).
*** Vi booker flybilletter individuelt. Derfor er det muligt uden beregning (undtaget udgifter ifb. med et
sådan ophold. Overnatning, mad, o. lign.) at ankomme før turstart eller forlænge. Sovietistan Travel hjælper gerne!
*** Nedenstående skal udfyldes for hver deltager!
1. TURDATO START OG AFSLUTNING: (Evt. angiv om tidligere ankomst/forlængelse ønskes – uden ekstra
betaling selvfølgelig; undtaget udgifter ifb tidligere ankomst/forlængelse)
2. NAVN(E):
3. EFTERNAVN(E):
4. FORETRUKKET KALDENAVN:
5, FØDSELSDATO (dag-måned-år):
6. FØDSELSSTED:
7. NATIONALITET:
8. PROFESSION/PENSIONERET/STUDERENDE:
9. PASNUMMER:
10. PAS UDSTEDT (BY):
11. PAS – UDSTEDELSESDATO:
12. PAS – UDLØBS DATO:
13. BOPÆLSADRESSE (GADE, HUS-/LEJLIGHED NUMMER, POSTNUMMER, BY):
14. TELEFON OG/ELLER MOBIL:
15. MAILADRESSE:
16. KONTAKTINFORMATION TIL PERSON(ER) I HJEMLAND:
17. ØVRIG INFORMATION, F.EKS MADALLERGI, VEGETAR, MEDCINSKE FORHOLD, O.LIGN.):

Turen hører under kategorien aktiv ferie
hvor deltagerne skal være indstillet på
lidt af hvert. Der er indbygget en vis fleksibilitet, så der er plads til justeringer undervejs. Dagene i bliver forholdsvis
lange, men de mange timer belønnes
med flere oplevelser. Det betyder, at vi
de fleste dage står relativt tidligt op (typisk mellem 07.00 og 08.00) og spiser
morgenmad inden afgang Centralasien
er spændende, men forholdene noget
anderledes end vi er vant til. Det skal
man gøre sig klart. Det skal dog pointeres, at alting er velorganiseret, både
hvad angår transport, mad og indkvartering. Her i denne afkrog af verden, hvor
flid og nøjsomhed præger befolkningen
kan vi ikke forvente luksus, men i de senere år er komforten og indkvarteringen
forbedret væsentligt. Kirgiserne er meget
imødekommende og uspolerede. Landet
er tilgængeligt, men endnu ikke gearet til
turisme - hvilket ikke er så dårligt endda.
Russere er et praktisk og ligefremt folkefærd - tingene skal virke og så er æstetikken sekundær; en bil behøver ikke
være pæn - det vigtigste er den kan køre
godt. Et hus behøver ikke være omgivet
af en smuk prydhave når det er vigtigere hvis den kan tilplantes med frugttræer og grønsager (en nødvendighed for mange mennesker i Kirgisistan).
Den danske rejseleder og vores lokale samarbejdspartnere vil i videst omfang
søge at efterkomme ønsker. Med hensyn til enkeltværelse kan det arrangeres.
I Kirgisistan transporteres vi rundt med privatchartret Airconditioneret bus.
Tempoet bliver moderat og uden alt for anstrengende aktiviteter (vi tilpasser
selvfølgelig individuelle ønsker så vidt muligt) så de fleste i nogenlunde god
form kan være med. På dagsturene skal vi ikke bære rundt på stor bagage kun en lille dagsturrygsæk med hvad den enkelte finder nødvendigt

Sovietistan Travel byder velkommen og åbner hermed for tilmelding
Med venlig hilsen
Michael Westerbjerg Andersen, indehaver af Sovietistan Travel og Miksture
Expeditions, Bisjkek 28.07.2021
Mobil: +45 30801299 eller +996 700102104 (kontor i Bisjkek)

