
Explore best of Kyrgyzstan 
with Zakher Travel Agency!

be our B2B partner
b2b.zakher.travel

Reservation of hotels in Kyrgyzstan in relevant prices;
Air ticket sales;
Professional guide translators (male and female);
 Transfer services;
Organization of tours for individuals, groups and         

families; 
Organization of regional & city tours within 

Kyrgyzstan;
Hunting tours;
Shopping tours;
Organizing photography tours;
Legal Services;
VIP services;
VISA-support services;
Travel insurance;
Picnic tours.

Tourism and travel-related services
provided by Zakher agency:

zakher.travel

 اكتشفوا قيرغيزستان مع
شركة زاخر للسياحة

تقدم شركة زاخر للسياحة والسفر خدماتها التالية

حجوزات كافة الفنادق في قيرغيزستان  بأسعار تنافسية
حجوزات تذاكر الطيران 
خدمات ا�رشاد السياحي والترجمة (نساء و رجال) 
تأمين وسائل النقل 
تنظيم رح�ت خاصة ل�فراد و المجموعات و العوائل 

جو�ت منظمة في اهم مدن قيرغيزستان  السياحية
تنظيم رح�ت الصيد 
تنظيم رح�ت التصوير 
تنظيم جو�ت التسوق 

مساعدة حقوقية
VIPخدمات كبار الشخصيات 
المساعدة في الحصول على تاشيرة الدخول 
التأمين الصحي للسفر 
تنظيم رح�ت الشواء والباربيكيو - المنقل 
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KYRGYZSTAN OFFICE

+996 77 753 22 00
kyrgyzstan@zakher.travel

مكتب ق£غيزستان

+996 77 753 22 00
kyrgyzstan@zakher.travel

zakher.travel.grorgiazakher.travel.grorgia



جولة بيشكيك
البيت ا�بيض

منتزه بانفيلوف الترفيهي
منتزه البلوط

المتحف التاريخي
ساحة ا�تو الرئيسية

نصب النصر التذكاري

جولة  ا®رتشا
منتزه مضيق ا�رتشا الوطني

نهر علم الدين
ميدان رماية اختياري في قرية بيتك

القفز بالمظ�ت (حسب الطقس)
 نزهة / شواء على ضفاف النهر في حديقة

جولة علم الدين
وادي علم الدين

نهر علم الدين
مطعم كامينوف على ضفاف النهر

 اختياريا تنظيم نزهة شواء على ضفاف نهر علم
الدين

 ركوب الخيل في وادي علم الدين أو هايد بارك
(يجب الحجز مسبقا)

 جولة كيجيتي
 أبراج بورانا ومتحف بالبالس والحجر 

 ش��ت كيغيتي
 مجمع هاواي الترفيهي (مقهى على ضفاف
البحيرة ، بحيرات ، نهر ، حديقة حيوانات)
 نزهة / شواء على ضفاف النهر في وادي •

جولة كيمن
زيارة منطقة  كيمن

 تلفريك أورلوفكا الجبلي
زحليقة رودلبان

 جولة في قرية  اكتوز او رحلة الى
.وادي كمين

 خياران: منتزه كيمين الوطني ، وركوب
الخيل ، ومضيق كوك أركا

جولة تشونكورتشاك

رحلة الى مجمع تشونكرتشاك التقليدي و المطعم
 تشونكرتشاك تلفريك

ركوب الخيل
نهر تشونكورتشاك

ا�نز�ق الحر
الطيران الشراعي (حسب الطقس)

جولة تسوق
اسيا مول

حديقة بيشكيك
مركز ع�ء عرتشا التجاري

مركز فيفا
دوردوي ب�زا

مركز جوم لتسوق
مركز تسوم لتسوق

اي مول
دوردوي بازار

أوش بازار
أورتو ساي بازار

محل العسل

جو�ت قرغيزستان

مشاهدة معالم مدينة شولبون آتا
رحلة على متن السفينة إلى بحيرة إيسيك كول

المركز الثقافي روخ أوردو
المتحف الثقافي التاريخي

 التزلج الهوائي
 ركوب قارب الموز

 عجلة فيريس

رحلة إلى وادي نهر كيرشين
جبال قيرشين

شواء / نزهة في وادي كيرشين

رحلة إلى كاراكول جورج
نهر كاراكول

تلفريك كراكول سكي
زيارة أعلى نقطة في المنطقة (على ارتفاع 3000 م)

زيارة الوديان الضيقة السبعة ثيران
نهر جيتي أوغوز
وادي كوك جايك

ش��ت دموع الفهد

جولة مدينة شولبون آتا
(فقط في الصيف)

جولة قيرشن

جولة كاراكول جورج

جولة جيتي أوغوز

(فقط في الصيف)

(فقط في الصيف)

(فقط في الصيف)



Bishkek city tour
White House
Panfilov Entertainment Park
Duboviy Park
Historical Museum
Central Ala too Square
Pobeda Monument

Ala Archa tour
Ala Archa National Park
Alamedin River
Optionally shooting range at Baytik village
Paraglading (depending on the weather)
Picnic/barbeque at riverside at Ala Archa Park

Alamedin tour:
Alamedin Gorge
Alamedin River
12 kaminov Restaurant at riverside
Optionally organizing picnic/barbeque at Alamedin 
riverside
Horse riding at Alamedin Gorge or Hyde Park (needs to 
book earlier)
Air Baloon (depending on the weather)
Supara Etno Museim 

Kegety tour
Burana Towers and stone Balbals and Museum, 
Kegetti Waterfalls, 
Hawwai Leisure Complex ( lakeside café, lakes, river, zoo)
Picnic/barbeque at riverside at Kegety valley

Kemin tour: 
Visiting Kemin region
Orlovka Teleferik
Rodelban
1 option: Ak Tuz Village, trip to Kemin valley, Picnics at 
riverside 
2 option: Kemin national park, horse riding, Kok archa gorge

Chunqurchak tour:
Acknowledging with traditional Complex  Chunkurchak 
Supara Resrt, Restaurant, 
Chunkurchak Teleferik
Horse riding 
Chunkurchak River
Zipline
Paragliding (depending on the weather)
Optionally picnic/barbeque at riverside

Shopping Tour:
Asia Mall
Bishkek Park
Ala Archa Trade Center.
Vefa Centre
Dordoi Plaza
GUM , CUM
I Mall
Dordoy bazar
Osh bazar
Orto Say Bazar
Honey Shop

Cholpon Ata city tour: 

Sightseeing Cholpon ata city
Excursion to Issik Kul lake on ship
Cultural Centre Rukh Ordo 
Historical Cultural Museim 
Parasailing 
Banana boat rides 
Ferris Wheel 

Kyrchyn tour:

Trip to Kyrchyn valley
River
Kyrchyn mountains
Barbeque/picnic at Kyrchyn valley

Karakol Gorge tour:

Trip to Karakol Gorge
Karakol river
Karakol Ski-teleferik
Visiting top 3000 m from see level

Jeti Oguz tour: 

Visiting Canyons Seven Bulls
Jeti Oguz River
Kok jayik valley
Waterfalls Tears Of Leopard

Tours in Kyrgyzstan

(Only in summer)

(Only in summer)

(Only in summer)

(Only in summer)


