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„AZERBEJDŻAN – OGNISTA KRAINA CZARNEGO 
ZŁOTA” 

Według legendy nazwa Azerbejdżanu wywodzi się od perskiego słowa azer - ogień i związana jest z 
podsycanymi ropą naftową świętymi ogniami starożytnych świątyń zoroastryjskich, istniejącymi niegdyś na 

Półwyspie Apszerońskim. Niektórzy historycy kwestionują jednak tę teorię, upatrując źródła nazwy tego 
nadkaspijskiego kraju w imieniu jednego z władców starożytnej Persji - Atropatena, który rządził tymi 
ziemiami z nadania Aleksandra Macedońskiego. Tak czy inaczej, nazwa Azerbejdżanu jest znacznie 

starsza niż nazwa zamieszkującego go narodu - Azerów, którzy aż do początków XX w. zwani byli Tatarami 
lub Turkami azerbejdżańskimi. 

 
Dzień 1: 

Przylot do Baku i transfer do hotelu, nocleg.  
Uwaga! Brak obiadokolacji ze względu na późną godzinę przybycia. 
 

Dzień 2: 
Baku 
Po śniadaniu ( około 11:00/12:00 ) przejazd na zwiedzanie 
miasta. W programie m.in.: Stare Miasto, Dziewicza Baszta – 
w roku 2000 obiekt został umieszczony na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, Pałac Shiryanshah ( wejście ) - Jest 
jednym z symboli miasta, znajduje się w zachodniej części 
Miasta Wewnętrznego i stanowi największą powierzchniowo 
jego część. Spacerując p  o mieście naszym oczom ukazują 
się meczety m.in.: Meczet Muhammada, Meczet Piątkowy, 
Meczet Taza Pir. Następnie zobaczymy słynne 
azerbejdżańskie Hammamy. ( dla chętnych możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą od 20 – 50 USD / os. w 
zależności od wyboru opcji ). W dalszej kolejności 
przejdziemy na Bulwar - Jest to największy park w 
Azerbejdżanie o długośc  i 26 km. Park położony jest nad 
brzegiem Morza Kaspijskiego. Park zaczyna się od Portu w 
Baku i kończy na Placu Flagi Narodowej. Z Bulwaru 
rozpościera się widok na futurystyczne Wieże Płomieni, 
kolejno Plac Fontannowy, oraz ulica Nizami. Kolacja w 
restauracji, powrót do miejsca zakwaterowania, nocleg. 
 

Dzień 3:  
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Baku 

Śniadanie. Po nim wyjazd do Gobustan – zwany również 
Qobustan - piękny historyczny Park Narodow położony na 
południowo-wschodnim krańcu Wielkiego Kaukazu, nad 
Morzem Kaspijskim. To miejsce ma  w sobie coś 
magicznego – tutejsi wierzą, że azerscy przodkowie z Ery 
Paleolitu komunikują się z ludźmi po dzień dzisiejszy 
poprzez petroglify – prehistoryczne rysunki skalne, z których 
najstarsze pochodzą sprzed 20 000 lat. Obecnie Gobustanu 
wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Kolejno wulkany błotne - jedna z największych atrakcji jaką 
w Azerbejdżanie urządziła Matka Natura. Następnie Meczet 
Piątkowy ( wejście ) – jeden z najważniejszych zabytków. 
Nasza dalsza droga poprowadzi do Centrum Heyder Aliyev 
- budynek stał się symbolem współczesnego Azerbejdżanu i 
nowoczesnego Baku, jest ucieleśnieniem rozwoju 
współczesnego Azerbejdżanu i jego przywiązania zarówno 
do przeszłości, jak i do przyszłości. Następnie Świątynia O  
gnia -  wykorzystywana dawniej jako miejsce 
kultu hinduistów i zoroastrian, obecnie przekształcona 
w muzeum. Następnie przejazd na Wzgórza Ognia - Yanar 
Dag oddalane ponad 20 kilometrów od Baku, sławne z 
powodu wiecznego ognia. Wzgórze zajęło się ogniem 
kilkadziesiąt lat temu i od tamtego czasu nieustannie się pali. 
Kolacja w restauracji, nocleg. 
 

Dzień 4: 
Khinalig 
Śniadanie i przejazd w kierunku wioski Khinalig w 
północnym Azerbejdżanie ( dojazd autokarem do Guby, 
następnie zamiana środka transportu na auta typu 4 x 4 
) -nasza podróż odbędzie się  przez malownicze wąwozy i 
wezbrane rzeki, lasy ( jednym z nich jest Las Gecrech ) na 
wysokości około 2300 m n.p.m., gdzie leży unikalny auł, 
nieznany do niedawna nawet u większości Azerów: Hinalug 
Majestatyczny Hinalug ( Khinalig ) leży na szczycie jakby ściętego wierzchołka góry, przypomina twierdzę, a 
są i tacy, którzy nazywają go kaukaskim Machu Picchu. Jest to najwyżej położona wieś w Azerbejdżanie.  
Czas wolny, powrót do Baku na kolacje i nocleg.  
 

Dzień 5: 
Śniadanie, czas wolny we własnym zakresie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6: 
Śniadanie ( możliwe w formie breakfast boxów ), wylot do kraju. 
 
CENA + Lot od 2500 PLN / os. 
 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w USD +    
lot w PLN 

45 i więcej 525 USD + lot 

40 - 44 555 USD + lot 

35 - 39 580 USD + lot 

30 - 34 595 USD + lot 

25 - 29 635 USD + lot 

20 - 24 660 USD + lot 
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Uwaga ! Podane ceny NIE OBOWIĄZUJĄ w terminach: 
 
-Novruz Holiday (19-29 marca2020)  
-UEFA EURO 2020 (10 czerwca-07 lipca 2020)  
-Formuła 1 2020 (02-07 czerwca 2020)  
-Święto Ramadan (24-26 maja2020)  
-Kurban Holiday (01-03 sierpnia2020) 
-lipiec, sierpień 2020 na zapytanie ! 

 

Cena zawiera: 

➢ 5 noclegów w hotelu – pokoje 2 osobowe 

➢ wyżywienie w postaci 5 śniadań i 4 obiadokolacji  

➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 

➢ przelot samolotem na trasie Warszawa – Baku – Warszawa z bagażem podręcznym  i rejestrowym 

(max. 23 kg),  

➢ opiekę pilota  

➢ ubezpieczenie  KL I NNW   

➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, 

opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być 

podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do 

wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .    

➢ wizy wjazdowej na teren Azerbejdżanu w wysokości ok. 25 USD / os.                                

➢ napoi do obiadokolacji 

➢ dnia pierwszego w przypadku przybycia wieczorem obiadokolacja płatna dodatkowo 20 USD / os. 

 

UWAGA:  

 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura – ceny podane 

orientacyjnie 

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

 


