Памирската магистрала - следвайки Пътя на коприната от
Таджикистан до Киргизстан
Памирската магистрала, по-официално позната като М41, е
вторият най-високо разположен международен път в света.
Простира се на 1250 км от столицата на Таджикистан Душанбе до
град Ош в южната част на Киргизстан. Това е северната част на
древния търговски маршрут - Пътя на коприната - описан от Марко
Поло през 13-и век. Това пътуване ще ни отведе до "Покрива на
света" - един отдалечен и привлекателен регион, където ще
прекараме няколко нощувки в далечни селца, във всяко от които
местните жители говорят свой собствен диалект и където местните
традиции са се запазили в продължение на векове.
План на пътуване:
Ден 1: Отпътуване от България
Ден 2: Душанбе - Калайхумб
Пристигане в столицата на Таджикистан - Душанбе рано сутринта,
трансфер до частна квартира и няколко часа почивка. След закуска
се отправяме на изток към Памир и Калайхумб. По пътя се
наслаждаваме на красиви пейзажи, като ще посетим и няколко
селца. Пресичаме прохода Хабуработ (3252 м) преди да
пристигнем в Калайкумб. Нощувка в местна къща за гости.
Ден 3-4: Долината Гейсев - Хорог
Отправяме се към Рушан, административния център на област
Рушан (Бартанг), където нощуваме при местни жители преди на
следващия ден да посетим долината Гейсев и река Бартанг.
Предстои ни трекинг покрай реката в близост до село Багу. След
трекинга се отправяме към Хорог (90 км) като част от пътя следва
река Пандж, който формира границата с Афганистан. Хорог е
столицата на автономната област Горно Бадахшан. Време за
опознаване на Хорог като ще посетим базара и красивата
ботаническа градина, разположена над града.
Нощувка при
местни жители, а втората вечер - в хотел.

Ден 5: Ишкашим
Още 50 км път ни очакват в посока Ишкашим, като по пътя ще
спрем при топлите извори Гармчешма, за да поплуваме.
Навлизаме в таджикската част на долината Вахан (другата й част е
в Афганистан) като минаваме покрай местните мини за скъпоценни
камъни, споменати още от Марко Поло. Нощувка в къща за гости.
Ден 6: Лангар
Днес ще посетим близкото селце Намадгути, за да разгледаме
крепостта Ханха, строена през 3 век върху естествена скална
платформа. В района има и други подобни крепостти, като ще
посетим Ямчун - може би най-внушителната сред всички тях.
Време за почивка край горещите извори Биби Фатима, кръстени на
сестрата на пророка Мохамед, за които местните жени вярват, че
засилва възможността им да родят. Нощувка при местно
семейство.
Ден 7: Мургаб
Напускаме долината Вахан и тръгваме по Памирската магистрала,
следвайки високия терен. Пътят между Хорог и Ош е построен през
1931 г. След 240 км пристигаме в Мургаб за нощувка.
Ден 8: Езерото Каракул
Днес пресичаме прохода Ак-Байтал (4655 м) - най-високия участък
на пътя, откъдето започва спускаме към езерото Каракул (Черното
езеро) - най-високото езеро в Централна Азия (3915 м). Езерото е
разположено твърде високо, за да има живот в него. Нощувка при
местни хора.
Ден 9: Ош
Този ден ни очаква дълъг път към Ош (420 км), оп който ще се
насладим на драматични пейзажи. Пресичаме границата към
Киргизстан при прохода Казъл Арт (4336 м) с 20 км ничия земя.
Дори през август температурите могат да паднат под нулата.
Нощувка в хотел в Ош.
Ден 10: Отпътуване
Трансфер до летището в Ош и отпътуване. Пътуването ви може да
продължи с обиколка на Киргизстан
Цената включва: ► 2 нощувки в хотел в двойна стая със закуска в
Ош и Хорог ► 7 нощувки в къщи за гости или частни домове в стаи
с обща тоалетна с пълен пансион (от закуска на ден 1 до обяд на
ден 9) ► транспорт според програмата с 4WD (Landcruiser или
Pajero) ► 1 л. минерална вода на ден ►разрешително и билет за
посещение на Националния парк на Таджикистан ►писмо-покана
за виза за Таджикистан ►шофьор с много основни познания по
английски език

Цената не включва: ►самолетни билети ►напитки и храна, не
включени
в
програмата
►застраховка
►местен
екскурзовод ►бакшиши ►разрешително за посещение на област
Горно Бадахшан и виза за Таджикистан (електронна виза) се вадят
предварително онлайн https://www.evisa.tj), виза за Киргизстан
може да се извади в консулството на страната в Истанбул
Цена на доп. услуги: ►доплащане за единична стая (възможно е
само в хотела в Ош): 50 евро ►доплащане за пътуването при 3
пътуващи: 170 евро на човек ►доплащане за тура при 2 пътуващи:
500 евро на човек ►местен английско или руско говорещ
екскурзовод: цена при запитване
Практическа информация: ► Условията на настаняване в Памир
са доста спартански, тоалетните са общи, тип клекало, душовете
са примитивни. ►Таджикистан е безопасно място, много повече
отколкото ред европейски държави. Все пак консултирайте се с
информацията на Външно министерство относно пътуванията в
този район. ►95% от територията на Таджкистан е планински
терен. Нормално е да се чувствате уморени през първите дни в
планинските райони. Пийте много вода, но не пийте вода от
чешмата. ►Поради височината ще бъдете изложени на по-силно
влияние на ултравиолетовите лъчи, затова си носете
слънцезащитна шапка и крем с висок фактор на защита. Възможно
е да получите проблеми със стомаха и гърлото - носете си хапчета
за гърло и лекарства за диария, антибиотици. ►Таджикистан е
слабо развита страна в областта на туризма и инфраструктурата
извън Душанбе. По време на пътуването ще посетите отдалечени
райони, в които липсва домашен комфорт и лесен достъп до
медицинско обслужване. Въпреки че не се изисква високо ниво на
физическа подготовка, пътуващите трябва да са подготвени за
много примитивни условия сред дива природа и провинция.
Пътищата са в лошо състояние, неасфалтирани. Използваме
високопроходими джипове и шофьори с опит, но въпреки това тази
програма може да не е подходяща за хора, които имат страх от
височини или са по принцип нервни и оплакващи се. Това пътуване
е едно истинско приключение за пътешественици с опит! ►Носете
си USD в брой, кредитни карти почти не могат да се използват,
освен в някои от големите градове.Препоръчителен период на
пътуване: май - октомври Необходимо оборудване: фенерче,
топла шапка и топли дрехи, слънцезащитни продукти и очила,
балсам за устни, блузи с дълъг ръкав, по-тънк и по-дебело яке,
водонепропускливи дрехи, лекарства от първа помощ, репеленти
срещу насекоми, раница за през деня, морки кърпички.

