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trasa 

Planowana trasa podzielona jest na 12 etapów i liczy około 2.030 km – większości poza asfaltem. Zaczynamy i kończymy w Biszkeku. Najpierw 

kierujemy się na zachód, by pokonać przełęcz Terek, a potem zawijamy na wschód, by po kilku dniach dojechać nad Issyk-Kul. Tam po krótkim 

odpoczynku ponownie jedziemy na wschód, by dotrzeć do Biszkeku i wrócić do kraju. Opis poszczególnych etapów znajduje się dalej. 
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Etap 1 - Ślad K17_1_GAR w Garminie lub K17 1 EARTH w Wikilocu – 330 km 

 

Trasa etapu liczy około 320 bardzo łatwych kilometrów. Około 300 to asfalt, a ostatnie 20-30 to łatwa i szybka droga szutrowa. Zaczynamy w 

Biszkeku i jedziemy zatłoczoną drogą M39 do miejscowości Kara-Bałta. W niej powinniśmy zrobić bardzo krótki popas i ruszyć na południe 

drogą M41 przez przełęcz Too (ok. 3.586 m n.p.m.). Jeśli pogoda i humory dopiszą, zamiast jechać tunelem, przejedziemy starą szutrową drogą 

przez szczyty. Za przełęczą Too zacznie się dolina Sussamyru, tam zjemy i zatankujemy. Potem przez przełęcz Otmok – 3.300 dostaniemy się 

do doliny, w której leży Talas – miejsce, rozpoczęcia naszej przeprawy przez przełęcz Terek. W Talas zatankujemy, zarejestrujemy pobyt i 

podjedziemy około 20 km, do doliny Besh-Tash, by rozbić namioty na pierwszy nocleg w górskiej dolinie. Nie warto zapuszczać się zbyt daleko 

w głąb doliny – im niżej tym cieplej! 
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Etap 2 (ślad: K17_1_GAR w Garminie lub K17 2 EARTH w Wikilocu) 112 km 

Krótki, ale trudny etap. 

112 km. Zaczynamy w 

dolinie Besh-Tash i 

kończymy w Toktogul. 

Najpierw jedzimy w górę 

doliny Besh-Tash, wzdłuż 

rzeki Besh-Tasz, w 

kierunku jeziora Besh-

Tash, cały czas na terenie 

parku narodowego Besh-

Tash. Nazewnictwo w 

Kirgistanie takie właśnie 

jest – nie komplikują 

życia ludziom.  Jeszcze 

przed jeziorem skręcimy 

na podjazd na przełęcz 

Terek. Droga nie jest 

trudna, ale widoki będą 

już naprawdę fajne. 

Przełęcz ma jakieś 3.880 

m. n.p.m. Trudności 

zaczną się zaraz po 

przekroczeniu przełęczy. 

Najpierw stromy i 

kamienisty zjazd, potem 

stopniowo znikająca 

droga i liczne strumienie. 

Ten trudny 

odcinek skończy się wraz z końcem doliny Terek, przez którą płynie rzeka Terek. Od tego miejsca droga będzie coraz łatwiejsza, aż przed 

Toktogulem wjedziemy na asflat. W Toktogul ciepły posiłek i tankowanie i decyzja o miejscu noclegu – pod dachem lub pod namiotem, co 

będzie wymagało opuszczenia tego miasteczka i poszukania dogodnego miejsca na nocleg – już na trasie kolejnego 3.etapu. 

 



  

 5 

Etap 3 (ślad: K17_3_GAR w Garminie i K17 3 Earth w Wikilocu) 

UWAGA: ślady w Wikilocu i Garminie różnią się na ostatnich 

30 km. Wersja z Garmina jest trudniejsza. Wersja z WIkiloca 

jest dłuższa, ale końcówka etapu prowadzi wzdłuż dolin rzek.  

Kolejny trudny etap liczy 162 km. Zaczynamy w Toktogul. 

Najpierw okrążamy sztuczne jezioro Toktogulskie i za 

miejscowością Uch-Terek (gdzie powinniśmy zatankować!!!) 

opuszczamy asfalt drogi M41 i zaczynamy stepowy podjazd 

pod niewysoką, ale kamienistą przełęcz Kargish . Za przełęczą 

stromo zjeżdżamy do doliny Karakol i z niej zaczynamy 

atakować znacznie trudniejszą przełęcz Sheldyrak. Po zjeździe 

z przełęczy będziemy przemieszczać się doliną w kierunku 

południowym do miejscowość Charbak, gdzie powinniśmy 

dostać paliwo i coś ciepłego do zjedzenia.  

Od tego miejsca mamy przynajmniej trzy warianty kontynuacji 

trasy: 

1. Jedziemy trasą z Garmina – trudniejszą na ostatnich 

kilometrach 

2. Jedziemy trasą z Garmina, ale nocujemy  przed końcem 

etapu w Arslanbob. 

3. Jedziemy wg Wikiloca do końca etapu 3, aby zacząć 

etap 4. 

4. Rozpoczynamy jazdę według trasy etapy 4A – dłuższy 

wariant przez przełęcz Kaldamo. 
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Etap 4 (Ślad K17_4_GAR w Garminie lub K17 4 EARTH w Wikilocu ) 

Etap nie jest długi – około  120 km, ale 

przez pierwsze 60-70 km trudny, potem 

asfaltowy. Zaczynamy w górskiej dolince 

w okolicach masywu Babash-Ata, który 

będziemy okrążać już drugi dzień. Po 

spakowaniu obozowiska na nasze 

motocykle ruszymy w kierunku 

północnym, w stronę miejscowości 

Karakol, gdzie wjedziemy na asflat 

(M41) i dojedziemy do Uch-Terek, gdzie 

kończy się etap. 

Pierwsza część trasy prowadzi przez 

kilka przełęczy – droga to praktycznie 

podjazdy i zjazdy. Będzie trudno:) 

Nawigacja raczej w oparciu o ślad. W 

górach będziemy jechać wzdłuż linii 

energetycznej 500kV.  W okolicach 

Shamalyk wjedziemy w końcu do 

wąskiej doliny i meandrując wzdłuż rzeki 

dojedziemy do Karakol. Tam 

zatankujemy. Zjemy ciepłe i polecimy 

asfaltem M41 w znane nam już okolice 

jeziora Toktogulskiego, by rozpocząć 

kolejny etap. 
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Etap 4A – (ślady K17_4A_GAR_1 i K17_4A_GAR_2 w Garminie oraz K17 4A EARTH w Wikilocu)  

Jeśli okaże się, że mamy dobre tempo jazdy, to 

możemy sobie pozwolić na nieco dłuższą wersję 

Etapu 4. W Charbaku, zamiast na zachód, 

skierujemy się na południowy-wschód w kierunku 

przedmieść Jallal-Abadu, a stamtąd, w kierunku 

północno-wschodnim pojedziemy na przełęcz 

Kaldamo szybką trasa szutrową wspinającą się na 

ponad 3.000 metrów. Za Kaldamo, po zjechaniu 

w dolinę, odbijemy na północny -zachód i przez 

góry przedostaniemy się nad jezioro 

Toktogulskie. 
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Etap 5 (Ślad :K17_5_GAR w Garminie oraz K17_5_EARTH w Wikilocu) 

Etap liczy niecałe 150 kilometrów. Pierwsza części przeprawy znad jeziora TokTogul nad jezioro Son-Kul, która przebiegać będzie w trzech 

odcinkach – Etap 5, Etap 6N lub 6S, Etap 7. Znad jeziora Toktogulskiego zaczniemy przemieszczać się nad jezioro Son-Kul jadąc cały czas w 

kierunku wschodnim równolegle do rzeki Naryń, a potem Kekermen. Trasa nie powinna być szczególnie trudna, ale wymagać będzie 

precyzyjnego nawigowania. W okolicach Kyzyl-Oi powinniśmy zatankować. Pod koniec tego etapu powinniśmy trafić do pięknej doliny rzeki 

Kekermen z ciekawymi i kolorowymi formami skalnymi. 
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Etap 6N (Ślad K17_6N_GAR w Garminie oraz K17_6N_EARTH w Wikilocu) 

Etap szósty ma dwie wersje – nieco krótszą północną, oraz dłuższą południową. Trasa północna ma ułatwiony dostęp do paliwa. 
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Etap 6S (Ślad K17_6S_GAR w Garminie oraz K17_6S_EARTH w Wikilocu) 
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Etap 7 (Ślad K17_7_GAR w Garminie lub K17_7_EARTH w Wikilocu) 

Krótki i łatwy etap – dojazd do jeziora Son-Kul – 90 km. Kontynuujemy jazdę na wschód, tym razem sporo asfaltu i dobrych szutrów. 

Końcówka, przez przełęcz Tiouz w paśmie gór okalających jezioro od północnej strony. Być może uda nam się zrobić 4,5,6 i 7 etap w dwa, a nie 

trzy dni. Wówczas, wygospodarowany dzień możemy poświęcić na jazdę wokół jeziora lub szybsze dotarcie nad Issyk-Kul i dłuższy tam 

wypoczynek. 
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Etap 7A – alternatywna wersja etapu 7 (przez kopalnię Kara-Ketse) 
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Etap 8 (Ślad KIR17_8_GAR w Garminie lub K17_8_EARTH w WIkilocu) 

167-kilometrowy etap, który zaprowadzi nas do Narynia. W połowie asfaltowy. Zaczynamy nad Son-Kul i przez przełęcz Moldo kierujemy się 

na południe, wzdłuż rzeki Kurtka do Ak-Tal. Tam wpadamy na asfalt i jedziemy nim do Narynia. Tam tankowanie, ciepłe jedzonko i 

ewentualny nocleg lub jeśli czas pozwoli rozpoczniemy kolejny, 9.etap. Oprócz urokliwego jeziora czeka nas zjazd z przełęczy Moldo.  

 

 

Hotelik Han-Tengri - Sovetskaya, Naryn, Kirgistan, +996 3522 54946 – po lewej stronie na początku wyjazdu w kierunku Tosoru. 

Hotelik Inturist - +996 773 755 555 – rówmoległa do Moskiewskiej (lewa strona jadąc od centrum) – już go namierzyliśmy 
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Etap 9 (Ślad KIR17_9_GAR w Garminie lub K17_9_EARTH w WIkilocu) 

Do pokonania będzie około 220 kilometrów pomiędzy Naryniem a Barskoon nad Issyk-Kul, gdzie planujemy krótki odpoczynek. Za Naryniem 

pierwszą atrakcją jest wąwóz rzeki Mały Naryń. Potem kontynuujemy wzdłuż tej rzeki w jej dolinie. Następnie jedziemy wzdłuż jej dopływu – 

Balgartu, aż do gorących źródeł. Po krótkim odpoczynku (nie sikamy) pokonujemy przełęcz Tosor i jedziemy do Barskoon na zaśłużony 

wypoczynek. 
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Etap 10 (Ślad K17_10_GAR w Garminie lub K17_10_EARTH w WIkilocu) 

200-kilometrowa pętla po górach w okolicach Barskoon. Najpierw 

jedziemy doliną Barskoon na przełęcz Barskoon. Skręcamy do 

wysokogóskiej doliny Arabell i tam odbijamy na przełęcz Juuku – to 

będzie najtrudniejszy fragment. Po pokonaniu tej przełęczy będziemy 

wzdłuż doliny Juuku szukać drogi na wybrzeże jeziora. Po dotarciu do 

asfaltu wrócimy do naszego ośrodka na nocleg. Zaczniemy na 1.500 m 

n.p.m., wjedziemy na 3.800 i wrócimy nad jezioro. 
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Etap 11 (Ślad K17_11_GAR w Garminie lub K17_11_EARTH w WIkilocu) 

Wracamy nad Son-Kul. Tym razem kierunek zachód. 314 kilometrów asfaltem i off-roadem. Dystans spory, ale nie szkodzi, mamy zapas czasu i 

możemy pozwolić sobie na wolniejsza jazdę i rozłożenie etapu na dłużej. 
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Etap 12 (Ślad K17_12_GAR w Garminie lub K17_12_EARTH w WIkilocu) 

271-kilometrów dzieli Son-Kul 

od Biszkeku. Ale …. po drodze 

mamy Kegeti! Pokonamy ten 

etap w jeden lub dwa dni. W 

piątek dojedziemy do Biszkeku, 

by wypocząć przed podróżą do 

Polski. 

 

 


