Където Памир среща Хиндукуш – Таджикистан и Афганистан
Бадахшан е един от най-рядко посещаваните райони на
Памир/Хиндукуш, заобиколен от екзотични пейзажи и покрити със сняг
върхове, високопланински езера и реки, населен от местни планински
общности живеещи в селища с автентична архитектура и вековни
традиции и обичаи. Сравнително незасегнат от Съветската окупация и
Талибаните, регионът в Афганистанската част се счита за „остров на
стабилността сред море от лудост”, предлагайки изключително рядка
възможност за посещение и опознаване на другото лице на една страна
предимно асоциирана с нестихващ политически хаос, корупция и
въоражени конфликти.
Местното културно наследство произлиза от различните велики сили,
които са владели тези земи в миналото – турци, араби, узбеци и
Съветския съюз. Бидейки част от древния „път на коприната”, регионът
е обвързан и с Китай, който след изтеглянето на талибаните, инвестира
значителни ресурси в съществуваща и нова инфраструктура.
Тази 10-дневна програма съчетава двете части на Бадахшан –
афганистанската и таджикистанската (Горнобадахшанска Автономна
Област), предлагайки пионерско изживаване в една от най-слабо
познатите части на Централна Азия.
Програма:
Ден 1: Душанбе
Пристигане в Душанбе. Сравнително модерният град Душанбе става
важен едва през съветската епоха, когато е превърнат в столица на
таджикската автономна съветска социалистическа република. Дадено
му е името Сталинбад - нещо, което бързо се променя след смъртта на
Сталин. Неговото име означава "понеделник" на таджикски език. ,
Вземане от летището и трансфер до хотела за нощувка - / - /Вечеря
Ден 2: Душанбе - Калайхум (370 км / 7 часа)
Пешеходна обиколка на зеления базар в Душанбе и парка Исмаили
Сомони, преди да тръгнем на изток по път М-41 в планината Памир, като

се движим през прохода Сагирдашт. Пристигаме в Калайкхум късно
следобед. Нощувка в хотела. закуска / обяд / вечеря
Ден 3. Калайхум - Хорог (240 км / 7 часа)
Продължаваме до Кхорог, столицата на автономна област
Горен-Бадакшан. От Калайхум пътят следва река Пан, която формира
границата между Таджикистан и Афганистан. Кратко посещение на
забележителностите в Хорог, посещение на парка и ботаническата
градина. Нощувка в хотела.закуска / обяд / вечеря
Ден 4. Хорог - моста Демоган - село Саноор (Афганистан)
След като получим визата си за Афганистан, ние прекосяваме моста
Демоган над река Пандж, границата между Таджикистан и Афганистан.
След 30 минути пътуване стигаме до първото село в Афганистан.
Посещаваме местния базар, болницата Ага Кан, пазара на занаятите.
Нощувка в къща за гости в Саноор закуска / обяд / вечеря
Ден 5. Саноор - Йорх
Бадахшанското население от двете страни на река Пандж са
мюсюлмани, известни като Исмаили, принадлежащи към шиитския клон
на Исляма - единствените шиитски мюсюлмани, които имат жив,
наследствен имам. Пътят по афганистанската част на реката почти не
съществува. Преминаваме няколко села като Дишор, Судул, Поджвар и
след около 6 часа път с кола достигаме Йорхското езеро, където
пренощуваме в селото, носещо същото име. закуска / обяд / вечеря
Ден 6. Йорх - Саноор
В пешеходна разходка обратно към Саноор ще разгледаме някои от
селата. Обяд с местно семейство. Нощувка в селска къща в
Саноор закуска / обяд / вечеря
Ден 7. Хорог - Гармчашма
След преминаване на паспортна и митническа проверка се връщаме на
таджикската граница, минаваме през моста Демоган. Обядваме в Хорог
и шофираме 45 км на юг до спа курорта Гармчашма. Минералните
извори са най-малко на няколко хиляди години и сега съществуват като
огромна варовикова каскада от басейни наредени надолу до реката.
Прекарваме остатъка от следобеда, наслаждавайки се на горещите
басейни на Гармчашма (+ 45C). Нощувка в местния санаториум. закуска
/ обяд / вечеря

Ден 8. Гармчашма - Ишкашим - Лангар
Днес нашето пътуване продължава покрай река Пандж на юг за още 60
километра. Ние спираме за обяд в районния център на Ишкашим. После
тръгваме на изток по долината Ухан с могъщия Хинду Куш на юг и след
още 110 км стигаме до Лангар, където пренощуваме.
Преди това правим кратка почивка на останките на Кахка и крепостта
Ямчун. закуска / обяд / вечеря
Ден 9. Лангар - Памирската Магистрала - Булункул - Хорог
Днес се движим по Памирската магистрала през прохода Каргуш (4330
м). Посещаваме езерото Яшикул и село Булункул, вкопано сред
планинска пустиня на височина 3730 м, където спираме за обяд.
От Булункул сеl връщаме 15 километра до път M-41 и след още шест
часа
(180
километра)
пристигаме
в
Хорог,
където
ще
пренощуваме. закуска / обяд / вечеря
Ден 10-11: Хорог - Калайхум - Душанбе
Нашето пътуване по магистралата Памир продължава по същия начин
обратно към Калайхум, където пренощуваме и на следващия ден
пристигаме в Душанбе в ранния следобед.
Свободно време за пазаруване и за разглеждане на града. Нощувки в
хотели в Калайхум и Душанбе.
Ден 12. Отпътуване
Трансфер до летище и отпънуване
Цената включва: ►7 нощувки в Душанбе, Хорог и Калайхум и
Гармчашма, стаи със самостоятелен санитарен възел ► 4 нощувки в
селски къщи с общ санитарен възел ► пълен пансион с изключение на
Душанбе по маршрута ► всички транспортни и летищни трансфери ►
английско-говорящ местен гид и български водач от Пингвин Травъл ►
разрешение за влизане в Горнобадахшанска автономна област ►
афганистанска виза
Цената не включва: ► самолетни билети ►напитки и храна не
спомената в програмата ►бакшиши ► застраховка ► лични
разходи ►виза за Таджикистан - електронна виза, вади се преди
отпътуване, информация ще ви изпратим при заявка на пътуването.
Цена на допълнителни услуги: ►Добавка за единична стая (само за
хотелите) - 240 лв.

