УЗБЕКИСТАН
Фрийрайд приключения в Тян Шан

Фиксирани дати за заминаване през 2008: всеки ден в периода 15/01 – 15/04
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Въведение
Слънце, дълбок девствен сняг,
невероятно красиви гледки и найдобрите цени за хелиски в света –
това е Тян Шан. Само си
представете как стоите сред океан
от недокоснат пръхкав сняг,
поемате дълбоко въздух и се
пускате в бездната. Сърцето ви ще
се пръсне - адреналинът нахлува
във всяка клетка на тялото ви,
потъвате в дълбокия сняг и вече
сте просто прашинка сред
необятната красота на планината! А
долу ви чака хеликоптерът, за да ви
отведе на следващия връх...
Забележителности:
- Република Узбекистан е млада
държава в Централна Азия,
придобила независимост през
1991год.
- Тиан Шан е планинска верига,
разположена в Централна Азия, на
север от пустинята Такламатан, в
граничния район на Казахстан,
Киргизстан, Узбекистан и
независимата китайска провинция
Ксинианг Уйгур. На юг се свързва с
Памирската планинска верига.
Името Тиан Шан означава
„Божествена Планина”.
- Ташкент е столицата на
Узбекистан. Модерен град с
вековна история – за първи път е
споменат в хрониките на Източните
народи около 2 век пр. Хр. След
разрушително земетресение през
1966 градът е изцяло построен
наново и сега е един от найголемите административни,
индустриални и културни центрове
в Централна Азия.

- Самарканд е един от най-древните
градове в света – съществувал с името
Мараканда около 1000 години пр. Хр.
Програма
Ден 1: Пристигате в Ташкент –
столицата на Узбекистан. Трансфер до
ски-курорта Чимган (на 85км от
Ташкент).
/включена вечеря/
Дни 2-6:
08:30 Закуска
09:00 Товарене на хеликоптера
09:30 Полет до предварително
определен район
10:00 – 13:00 Каране
13:00 – 14:00 Обяд и почивка
14:00 – 16:00 Каране
16:30 Връщане в хотела
19:00 Вечеря
20:00 Нощни забавления
/включени закуска, обяд и вечеря/
Ден 7: Каране до обяд. Следобед
пътуваме до Ташкент, където имаме
празнична вечеря.
/включени закуска, обяд и вечеря/
Ден 8: Отпътуване
Настаняване и храна
Нощуваме в тризвезден хотел,
разположен на красивото езеро Чаврак,
на 20 минути с кола до най-близкото
село (където можете да пазарувате и
да се забавлявате) и съвсем близо до
площадката за кацане на хеликоптери.
В цената са включени закуска, обяд и
вечеря. При по-големи групи има
възможност да нощуате в
четиризвезден хотел (например
Белдерсай), но оттам до хеликоптера е
поне 30-40 минути с кола (която ние

можем да ви предоставим), в
зависимост от състоянието на
пътищата.
Обикновено обедното меню включва
хляб, топла пилешка супа, салам,
сирене, пушено месо / студено месо,
пресни плодове и зеленчуци –
краставици, домати, ябълки,
портокали, шоколад, сладки,
минерална вода, кафе и чай.
Нощувката в Ташкент е в
четиризвезден хотел.
Тип пътуване: GT
Степен на трудност: D
Препоръчителен период за
пътуване: 15 януари – 15 април
Климат
Снегът в западната част на Тян-Шан
през зимата е много и перфектен за
каране. Обикновено още в началото
на сезона по склоновете се натрупва
около 1,5 – 2 метра сняг, който
благодарение на оптималните
температури се задържа лек и
пръхкав навсякъде. От средата на
март снегът започва да натежава и
става мокър, но по някои от
склоновете дори по това време ще
намерите прекрасна пръхкава пудра.
Температурата на въздуха варира от
-15 до +5oC.
Екипировка и облекло
Задължително е да имате собствен
сноуборд /ски (за извънпистово
каране); щеки; обувки; каска;
ръкавици; термо-бельо; водо и
ветроустойчиво яке и долнище (по
възможност от дишаща материя!);
слънчеви очила със 100% UV
защита; протектор за гърба (или
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раница с твърд гръб); лавинен
предавател; лавинна сонда;
лавинна лопата, слънцезащитен
крем (UV фактор над 30). Има
възможност да наемете част от
задължителната екипировка при
предварителна заявка.
Район за каране
Намираме се в западен Тян-Шан, в
района на планинските вериги Угам,
Пскем и Чаткал. Ще караме на
надморска височина между 1700 и
4200метра. Денивелацията при
спускане достига 2 км, а дължината
на спусканията – до 10 км! Базата
за хеликоптерите и хотелът, в който
нощуваме се намират в известния
зимен курорт Чимган.
Хеликоптер, пилоти, водачи
Използваме хеликоптери МИ-8 MTB
(произведени в Русия). Двата
турбо-двигателя на машината
гарантират безопасността на
полетите в планината. Капацитетът
на хеликоптера е 15-16 човека с
екипировка (ски / сноуборд). Екипът
от пилоти (с опит в летенето 15-18
години) познава отлично района и
спецификите на летенето в
планина.
Ще бъдете съпровождани от местни
водачи с дългогодишен опит в
извънпистовото каране, познаващи
отлично релефа, маршрутите,
състоянието на снега и
метеорологичните условия в
района. Хеликоптерите са
оборудвани за спасителни акции,
имат GPS и сателитен телефон.
Безопасност:
За нас на първо място е вашата
безопасност! Водачите ни са
експерти при оценка на лавинната
опасност, подбор на подходящ
маршрут, анализ на
метеорологичните условия,
оказване на първа помощ,
оцеляване в планината и техники за
каране в дълбок сняг. По време на
спусканията имаме постоянна
радио-връзка с хеликоптера и
базата долу. Екипът ни е
квалифициран да осигури вашата
безопасност както във въздуха, така
и по склоновете по време на
спускането.
Програма при лошо време:
В курорта има два двуседалкови
лифта и няколко котви. Сходни
съоражения има и в съседния
курорт Белдерсай (на 5 км.). При
лошо време ще можете да карате

по пистите и в района на курортите, в
компанията на нашите водачи. Можем
да организираме и обиколка с
екскурзовод на Ташкент и Самарканд.
Вертикална гаранция и
възстановяване на пари:
В цената са включени и гарантирани
минимум 25 вертикални километра
изкачване с хеликоптер.
Възстановяване на пари има само в
случай на лошо време или повреда на
хеликоптера. Неизпълнените
вертикални километри се компенсират
по схема 30 $ на човек на километър.
При достигане на минимума от 25 км.
пари не се възстановяват. Ако някой
участник (поради болест, контузия или
лоша кондиция) не успее да
оползотвори 25те километра, за
разлика от останалите, няма да му
бъдат възстановени пари.
Водачите вземат решение дали ще
карате в конкретния ден. Ако времето е
лошо или има повишена лавинна
опасност те са в правото си да отменят
карането!
Допълнителни вертикални
километри:
Ако изразходвате гарантираните
вертикални километри можете да си
купите допълнителни за около 50$ на
километър. Това разбира се е по ваше
желание!
Възрастови ограничения:
Минималната възраст за участие е 18
год. При наличие на придружител
възрастта пада до 14 год.
Застраховка:
Необходимо е да си направите здравна
застраховка и застраховка „Злополука”,
с покритие по цял свят. Задължително
минимално покритие при злополука:
15 000 $.
Големина на групата: минимум двама
човека
Цената включва: посрещане на
летището, нощувки, храна и трансфери
(както са описани в програмата),
хеликоптер и гарантирани 25
вертикални км., 2 планински водача.
Цената не включва: самолетни билети
до Ташкент, застраховка, карти (можете
да си поръчате предварително),
бакшиши, алкохолни напитки, цигари и
други лични разходи.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
=============================
ТИПОВЕ ПЪТУВАНИЯ и СТЕПЕН
НА ТРУДНОСТ
Нашата фирма предлага
разнообразна гама от пътувания, в
зависимост от типа и степента на
трудност.
Вие избирате дали да пътувате с
група или сами, с гид през цялото
време или само за някои части от
маршрута. Ние работим с опитни
местни водачи, които познават
отлично маршрута, историята,
културата и обичаите на
местността.
Тип пътуване
Нашите пътувания са разделени по
тип, в зависимост от това дали
пътувате самостоятелно, с гид или
с туристическа група. Ние сме на
разположение по време на цялото
пътуване, за да имате
възможността да се отдадете
изцяло на нови впечатления и
преживявания. Ето и кратко
описание на този тип пътуване:
GT: Групово пътуване
По време на цялото пътуване ще
бъдете съпроводени от местен гид.
Ние работим с опитни планински
водачи и ски инструктори с
английски език. Големината на
групата обикновено е между 6 и 12
човека (освен ако изрично не е
упоменато друго).
=============================
Степен на трудност
Най-важното за една добре
прекарана активна почивка е
изборът на пътуване, което
отговаря на физическите ви
възможности. За да се насладите
пълноценно на вашето пътуване е
желателно да сте в добра
физическа форма. Препоръчваме
ви да започнете да ходите, бягате
или да карате колело ежедневно
поне две седмици преди
пътуването.
D: За да предприемете това
пътуване трябва да сте в много
добра физическа форма и отличен
скиор / сноубордист с опит извън
пистите.
=============================
Екипировка и облекло:
Облеклото, което ви е необходимо
е като това, което носите на
пистата, но задължителната
специализирана екипировка се
различава – моля вижте подробния
списък по-горе.

===========================
Ваксинации:
При пътуване в Узбекистан няма
задължителни ваксинации.
Препоръчваме ви да се консултирате с
личния си лекар преди заминаване.
Важно е да пиете само бутилирана
вода. Като цяло качеството на
здравните услуги е добро. Преди
заминаване е задължително да си
направите здравна застраховка.
===============================
Пари и лични разходи
Официалната валута е узбекистански
сум (UZS). Чужда валута (USD, EUR)
можете да обмените в банки, обменни
бюра, хотели и магазини в по-големите
градове. Курсът е променлив,
приблизително 1000 сума за 1 лев. В
по-големите хотели се приемат и
кредитни карти.
Ето някои ориентировъчни цени в
Узбекистан:
- обяд в ресторант – около 10 – 12 лв.
- местна бира – 0,9 лв,
- вносна бира: около 6 лв.
- кафе, чай, кола – от 0,9 лв.
- местна водка – от 5 лв./0.5л,
- вносна водка: от 15 лв./0.5л.
================================
Покритие на мобилни оператори
Въпреки ограничителните мерки на
правителството в по-големите градове
има GSM мрежа. Извън тях не
разчитайте на покритие. Най-евтиният
вариант за международни разговори е с
фонокарта.
================================
Електричество
220 V; 50 Hz. Няма да имате нужда от
адаптери, за да заредите батериите на
фотоапарата или лап топа си.
================================
Узбекистан:
Територия - 447,400 кв. км
Население - 26,593,000 души (2005)
Етнически състав -80% узбеки, 5.5%
руснаци, 5% таджики, 3% казаци, 2,5%
каракалпаци, 1,5% татари
Религия – 88% мюсюлмани (главно
сунити); 9% източноправославни
християни; 3% други
Столица – Ташкент (2,1 млн. души през
2006)
По-големи градове - Самарканд (нас.
366,000), Наманган (308,000), Андижон
(293,000), Бухоро (224,000), Фаргона
(200,000), Кукан (182,000).
Планини – Западен Тиен-Шан, Фан,
Памир (с връх Аделунга Тоги – 4301м,
най-високия връх в Узбекистан)
Граници – север – северозапад:
Казахстан; изток – югоизток: Киргизстан
и Таджикистан; юг – Авганистан;
югозапад – Туркменистан.
Защитени територии – 2 национални
парка, 2 защитени природни

забележителности, 9 природни
резервата, над 350 защитени
територии и 500 природни
забележителности.
==============================
Климат
Климатът е континентален, с дълго,
горещо и сухо лято и студена зима с
много сняг. В южната част на
страната е по-топло отколкото на
север, с температури през юли
достигащи 45°C и около нулата през
зимата. На север през зимата
температурите падат до -25°C.
==============================
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