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Lumoava luontomatka Kirgisiaan 18.-29.5.2018 

luonto-oppaana Paul Segersvärd  
 

 
Huikean kaunis luonto houkuttelee matkalaisia 

Kirgisiaan. Keskellä Aasiaa sijaitseva 

vastakohtaisuuksien maa tarjoaa mitä rikkaampia 
luontoelämyksiä. Tiensanin vuoristo kulkee koko 

maan läpi tarjoten ylänköä, alankoa, vuoria, solia, 
kanjoneita – upeaa luonnonvaihtelua.  

 
Tällä Paul Segersvärdin johtamalla matkalla pääset 

kiertomatkalle Issuk-Kul -järven ympärillä olevaan 
luontoon. Lue matkaohjelma tarkkaan! Yksi 

huikeimmista kokemuksista varmasti on yöpyminen 
paimentolaisten tapaan jurtassa, istua leiritulen 

ääreen illalliselle, jakaen päivän kokemuksia yhdessä. 
 

Tervetuloa matkaan mukaan! 
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Matkaohjelma 

 

18.5. perjantai | lähtö kohti Kirgisiaa 

Lähdemme Turkish Airlines koneella Istanbulin kautta kohti Kirgisian Bishkekia. Lennoille kannattaa 

varautua mukavilla vaatteilla, sillä perillä tulemme olemaan vasta seuraavana aamuyönä. Istanbulin 

kentällä ehtii tekemään ostoksia tai nauttimaan iltapalaa. Turkish Airlines lennoilla on tarjolla 

veloituksesta lämmin ateria.  

 

19.5. lauantai | Bishkek 

Saavumme Manasin lentokentälle aamuyöstä, jossa meitä on vastassa paikallinen opas. Kyyti noutaa 

meidät Bishkekiin hotellille ja voimmekin heti levätä lentomatkan jälkeen. Vasta iltapäivällä 

lähdemme vierailemaan Ala-Archan luonnonpuistoon, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä 

Bishkekistä. Vaellamme helppomaastoisessa ympäristössä noin 2-3 tuntia, jonka jälkeen nautimme 

illallisen Bishkekissä. Majoitus: 3*-hotellissa Bishkekissä 

 

20.5. sunnuntai | Issyk-Ata/Cholpon Ata 

Aamiaisen jälkeen lähdemme hotellilta ja ajamme pari 

tuntia kohti Isyk-Ataa. Nautimme lounaan 

tienvarsikahvilassa. Lounaan jälkeen jatkamme kohti 

Cholpon Atan kaupunkia ja ajamme Boom kanjonin 

läpi, missä Chui-joen virtaus kiintyy. Ajomatkaa on 

noin 3h ja Cholpon Ataan saavuttuamme, 

majoitumme majataloon. Illallinen nautitaan joko 

majapaikassamme tai läheisessä paikallisessa 

ravintolassa. Majoitus: Majatalo Cholpon Atassa  
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21.5. maanantai | Gregoreykan kanjoni, Semenovskiyn kanjoni 

Aamiaisen jälkeen ajamme tunnin verran Gregoreykan kanjoniin, missä on aikaa vaellukselle, 

lintujen tarkkailulle ja valokuvaukselle. Gregoreykan kanjoni sijaitsee 60 kilometrin päässä Cholpon 

Atasta. Tämä kanjoni on kuuluisa nähtävyys, jonka maisemakuva vihreine vuoren rinteineen on 

ainutlaatuinen. Gregoreykan kanjonin 

vuoren rinteet ovat peittyneet punaisista 

vuoriunikoista, jotka kukkivat vuorilta alas 

laaksoon asti. Laakson pituus on 35 

kilometriä, ja kanjonin pohjalla virtaa 

kristallinkirkas vesi puroina. Nautimme 

pikniklounaan kanjonissa, jonka jälkeen 

jatkamme kohti Semenovskiyn kanjonia, 

viettäen sielläkin parisen tuntia lumoavan 

kauniissa maisemissa. Palaamme 

majapaikkaamme illalliselle, jonka jälkeen 

on vielä mahdollisuus uimiseen. 

Majoitus: Majatalo Cholpon Atassa 

 

 

22.5. tiistai | Karkyra Karakol 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Karkyran kanjonia, joka sijaitsee 2 200 metrin korkeudessa 

meren pinnasta. Matka hotellilta kanjonille kestää noin 2,5h. Vierailemme myös ”Tamerlan kivillä”. 

Matkan aikana nautimme piknik lounaan. Paikan päällä on mahdollisuus patikoida, ratsastaa, 

tarkkailla lintuja sekä kuvata ainutlaatuista maisemaa. Alue on tunnettu kukistaan, kuten 

alppikärhöistä, kultakallioisista, kurjenmiekoista, peikonkelloista, jne. Illansuussa nautimme 

välipalaa, jonka jälkeen suuntaamme kohti Karakolin kaupunkia. Saavumme perille 

majapaikkaamme noin kello 20:00, jonka jälkeen nautimme illallisen. Majoitus: Majatalo Karakolissa 

 

23.5. keskiviikko | Karakol 

Aamiaisen jälkeen ajamme 15 km Aksun kanjoniin. Vaellamme laaksossa kaksi tuntia helpossa 

maastossa, jonka jälkeen nautimme lounaan. Jatkamme kävelyä parin tunnin ajan. Vaelluksen 

lomassa nautimme upeasta luonnosta ja henkeäsalpaavista vuorimaisemista. Nautimme illallisen 

majapaikassamme. Majoitus: Majatalo Karakolissa 

 

24.5. torstai | Karakol Chon Ashuun 

sola/Sary Jaz 

Aamiaisen jälkeen ajamme Chon Ashuun 

solalle, jonka pituus on 3822 metriä. Kuljemme 

joen vartta pitkin solalle asti, jonka jälkeen 

jatkamme matkaa Sary Jazin laaksoa kohti. 

Sary Jazin laaksossa vallitsee tunnettu 

ylänkökasvillisuusalue. Parin tunnin vaelluksen 

jälkeen nautimme lounaan, jonka jälkeen 

jatkamme vaellusta. Pääsemme tutustumaan 

upeaan vuoristokasvillisuuteen. Nautimme 

illallisen majapaikassamme.   

Majoitus: Majatalo Karakolissa 
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25.5. perjantai | Jeti Oguzin laakso, Altyn-Arashan kanjoni 

Nautimme aamiaisen, jonka jälkeen lähdemme kohti Jeti Oguzin laaksoa. Laakso sijaitsee 1,5 

ajomatkan päässä majapaikastamme. Laakso on tunnettu punaisista kivistään, joita kutsutaan 

nimellä Diety-Oguz (”Seitsemän 

härkää”). Nautimme taas piknik 

lounaan. Iltapäivällä lähdemme 

ajamaan kohti Altyn-Arashan 

kanjonia, jossa vaellamme, 

tarkkailemme lintuja ja 

valokuvaamme luontoa. Altyn-

Arashan rotko (Kultainen Kevät) 

sijaitsee samassa laaksossa kuin 

Arashan joki, noin 10 kilometriä 

itään Karakolin kaupungista. Parin 

tunnin vaelluksen jälkeen 

palaamme takaisin ja nautimme 

illallisen majapaikassamme.  

Majoitus: Majatalo Karakolissa 

 

26.5. lauantai | Barskoonin kanjoni 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Barskoonin kanjonia, jossa vierailemme neljällä vesiputouksella. 

Barskoonin rotko on vain tunnin matkan päässä Karakolin kaupungista, Issyk-Kul järven eteläisellä 

rannikolla. Rotko on tunnettu vesiputouksistaan – tunnetuin niistä on nimeltään ’’Tears of Bars 

Waterfall’’. Noin 2800 metrissä kuusimetsä alkaa tuntuvasti harveta. Ympäristössä alkaa näkyä 

entistä enemmän katajia, jotka muodostavat ajoittain metsiköitä. Kävelemme noin neljän tunnin 

ajan kanjonia pitkin ja nautimme lounaan piknikin muodossa. Yövymme jurttaleirissä ja nautimme 

illallisen nuotion äärellä.  

 

27.5. sunnuntai | Skazkan kanjoni  

Aamiaisen jälkeen ajamme Skazkan kanjoniin, jossa vaellamme kahden tunnin ajan. Nurmikot ovat 

täynnä alppikukkia, mm. alppitähtiä (Edelweiss). Lounaan jälkeen suuntaamme kohti Kuollutta 

Järveä, jossa mahdollisuus uida. Yövymme jurttaleirissä Tort-Kulissa. Illallinen nautitaan nuotion 

äärellä. Majoitus: Jurttaleirissä 

 

28.5. maanantai | Tort-Kul – Bishkek 

Aamiaisen jälkeen ajamme kesäniitylle, joka sijaitsee vuorten välissä. Niityllä ei ole puita, mutta 

sitäkin enemmän alppitähtiä. Niityllä on halukkaille upea mahdollisuus ratsastukseen. Lounaan 

jälkeen noin kello 15:00 lähdemme takaisin kohti Bishkekiä. Saavumme hotellille kello 19:30, jonka 

jälkeen mahdollisuus lähteä katsomaan nähtävyyksiä tai osallistua opastetulle ostoskierrokselle. 

Illallinen nautitaan Supara – nimisessä ravintolassa Bishkekissä. Majoitus: hotellissa Bishkekissä 

 

29.5. tiistai | kotiinpaluu  

Kyyti hakee meidät aikaisin aamulla hotellilta Manas -lentokentälle, josta lennämme Istanbulin 

kautta Helsinkiin. 
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Matkakohde  Kirgisia 

Matkan ajankohta 18.-29.5.2018 (pe-ti) 

 

Lennot Turkish Airlines 18.5. TK 1762 Helsinki – Istanbul 1220-1550 (lentoaika n. 3,5h) 

18.5. TK 342 Istanbul – Bishkek 1910-0315 (lentoaika n. 5,5h) 

29.5. TK349 Bishkek – Istanbul 0645-0940 

29.5. TK1763 Istanbul – Helsinki 1455-1820 

 

Majoitukset 19.-20.5. 1 yö | hotellissa Bishkekissä 

20.-22.5. 2 yötä | majatalossa Cholpon Atassa 

22.5.-26.5. 4 yötä | majatalossa Karakolissa 

26.-28.5. 2 yötä | jurttaleirissä 

28.-29.5. 1 yö | hotellissa Bishkekissä. 

 

Matkan hinta 2995 € / hlö jaetussa 2h-huoneessa 

 

Matkan hintaan sisältyy  

• Turkish Airlines menopaluulennot, verot ja matkustajamaksut 

• 20 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 10 kg käsimatkatavaraa 

• kuljetukset ja retket ohjelman mukaisesti 

• Majoitukset ohjelman mukaisesti 

• 3 ateriaa per päivä (aamiaiset, lounaat/piknikit, illalliset) 

• juomavettä ja teetä 

• englanninkielisten paikallisoppaiden palvelut kiertomatkan aikana 

• suomenkielisen matkanjohtajan Paul Segersvärdin palvelut koko matkan ajan 

• palvelu- ja toimistomaksut  

 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä 

toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

 

Ilmoittautumiset  16.2.2018 mennessä 

verkkokaupassa www.kontiki.fi, sähköpostitse 

ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puh. 09 466 300 

 

Viisumi ja passi Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi. Suomen 

kansalaiset voivat matkustaa Kirgisiaan ilman viisumia 

(alle 60 päivän matkat). 

 

Matkavakuutus Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan 

keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus 

sisältäen peruutusturvan. 

  

Lisätietoa matkan maksamisesta luottokortilla 

Verkkokaupassa matkan voi maksaa luottokortilla (Visa tai MasterCard) kokonaan rastittamalla kohta 

maksun yhteydessä tai vain ennakkomaksu, jolloin verkkokaupasta tulostuu loppulasku 

pankkisiirtona.   

  

http://www.kontiki.fi/
mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
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Sähköpostitse/puhelimitse tehdyistä varauksista lähetämme laskut pankkisiirtolomakkeina. Jos 

matkan haluaa maksaa luottokortilla (Visa tai MasterCard), veloitus tehdään NETs (entinen 

Luottokunta) puhelinmyyntinä. Nets veloittaa palvelumaksuna 2%+alv. maksettavasta summasta, 

joka lisätään matkan hintaan. Veloitus hoidetaan puhelimitse Kon-Tiki Toursin toimiston kanssa.  

 

Hinnat perustuvat 18.8.2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin ja minimi 10 hengen 

ryhmään. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme 

myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. 

polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia 

matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten 

majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 

asiakas on saanut tiedot matkan varauksen yhteydessä. 

 

 


