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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: 

Wylot z Warszawy. Przylot do Baku i transfer do hotelu, 
nocleg. 
 

Dzień 2: 
Baku 
Po śniadaniu, 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, 
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kolejno Plac Fontannowy, oraz ulica Nizami. Kolacja w 
restauracji, powrót do miejsca zakwaterowania, nocleg. 
 

Dzień 3:  
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:  
Shamakhi - Lahij - Gabala 
Śniadanie, przejazd do Shamakhi i Lahij. W pierwszej 
kolejności odwiedzimy drugi co do wielkości meczet - 
Shemakha Juma w Shamakhi ( wejście ).  Azerbejdżan ma 
wiele tajemnic, które są w stanie wyrazić starożytne piękno, 
a Shamakhi to miasto szczególne. Dawno temu było stolicą 
znanego imperium Shirvan. Odwiedzając to miasto, 
będziemy mieli okazję obejrzeć wyjątkowe mauzoleum 
Yeddi Gumbez. Jego wspaniałe kopuły wznoszą się ponad 
ciche i samotne krajobrazy tworząc tajemniczą atmosferę. 
Następnie zapoznamy się z ciekawą architekturę Diri Baba. 
To słynne miejsce grobowców - kompleks architektoniczny 
stanowiący wyraźny dowód epoki średniowiecza. Kolejno 
przejazd do Lahij - w północnym Azerbejdżanie, w rejonie 
İsmayıllı, miejscowość położona w dolinie rzeki roztokowej 
Girdiman w południowej części Wielkiego Kaukazu i słynie z 
rzemieślniczych wyrobów metalurgicznych z miedzi - w 
tutejszych pracowniach wytwarza się miedziane naczynia i 
ozdoby. Przejazd do Gabali - znajdującego się w regionie 
szeko - zagatalskim, graniczącym z Gruzją i Dagestanem i 
znajdującego się pośrodku Jedwabnego Szlaku. Wyruszymy 
w podróż przez malowniczy Wielki Kaukaz, by odszukać 
siedem piękności – bo tak z azerskiego tłumaczy się nazwę 
najsłynniejszej atrakcji w Gabali: Yeddi Gozel. Do 
spływającego kaskadami wodospadu dotrzemy po 
kamiennych schodach, tajemniczo niknących w zieleni i 
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mgle… Następnie odwiedzimy słynne centrum strzelania, a 
następnie Tufandag – kompleks wypoczynkowy zimowo – 
letni. Przejazd nad jezioro Nohur – powierzchnia ok 240 ha. 
Przejazd do Gabali na kolację i nocleg. 
 

Dzień 5:  
Sheki  
Śniadanie, przejazd do Sheki - to najstarsze miasto w 
Azerbejdżanie w rejonie tzw. Albanii Kaukaskiej. W 
starożytności ludzie sprzedawali tu jedwab. Słynął wśród 
kupców z Wielkiego Jedwabnego Szlaku. Sheki ma duże 
muzeum historii, w którym turyści mogą badać artefakty z 
różnych okresów. W pierwszej kolejności zobaczymy 
Karavansaray – jeden z zabytków przekształcony w hotel. 
Innym interesującym miejscem jest letni pałac Khana ( wejście 
). Następnie Kościół Elizeusza – jest to najstarszy kościół na 
terenie Albanii Kaukaskiej - nazywany „matką wszystkich 
kościołów albańskich”. Następnie będziemy uczestniczyć w 
warsztatach Shabaka – wraz z mistrzami szklarstwa 
zobaczymy jak tworzy się przepiękne witraże ze szkła i 
drewna, nie używając żadnych sztucznych tworzyw do 
łączenia. Witraże takie znajdują się m.in.: w Pałacu Khana. 
Czas wolny. Przejazd na kolację i nocleg do Baku.  
 

Dzień 6:  
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 7:  
 
Śniadanie, dzień wolny, kolacja, nocleg.  
Wieczorem udział w kolacji azerskiej połączonej z folklorem za dodatkową opłatą ok 30 USD / os. 
 

Dzień 8:  
 

Śniadanie, dzień wolny, kolacja, transfer na lotnisko, wylot do kraju. 

 
CENA + Lot od 2500 PLN / os. – cena orientacyjna 

 

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

45 i więcej 630 USD + lot 

40 650 USD + lot 

35 675 USD +lot 

30 - 34 695 USD +lot 

25 730 USD + lot 

20  750 USD + lot 
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Uwaga ! Podane ceny NIE OBOWIĄZUJĄ w terminach: 
 
- Novruz Holiday (19-29 marca 2020)  
- UEFA EURO 2020 (10 czerwca-07 lipca 2020)  
- Formuła 1 2020 (02-07 czerwca 2020)  
- Święto Ramadan (24-26 maja 2020)  
- Kurban Holiday (01-03 sierpnia 2020) 
-  lipiec, sierpień 2020 na zapytanie ! 
 
Cena zawiera: 
 

➢ 7 noclegów w hotelach 3*, 4* ( pokoje 2 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 kolacji  
➢ przejazdy autokarem lub busem wraz z transferami do i z lotniska w Baku wg programu 
➢ przelot samolotem na trasie Warszawa – Baku – Warszawa ( możliwy z międzylądowaniem )  
➢ opiekę pilota  
➢ opiekę przewodnika lokalnego 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 
➢ wstępy do zwiedzanych obiektów 

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ biletów lotniczych – cena uzależniona od wyboru terminu, ilości osób, transferu do i z lotniska, 
dostępności 

➢ 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  

➢ napoi do obiadokolacji kawa w cenie od 2-3 USD / os, lampka wina 4-6 USD / os., piwo 2-5 USD 
/ os. w zależności od wyboru 

➢ opłaty wizowej na terenie Azerbejdżanu w wysokości ok. 25 EUR / os. 
 
UWAGA:  
 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu i cena  mogą ulec zmianie, niezależnie od biura – podane ceny są orientacyjne,  

• do odbycia wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 
dowód osobisty lub paszport 

• w celu zarezerwowania wycieczki prosimy o kontakt z biurem 
 
 
 


