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voor reizigers naar Kirgizië   



INFORMATIE VOOR REIZIGERS NAAR KIRGIZIE 
 
Met dit informatiebulletin vol praktijktips en –adviezen kun je goed voorbereid naar Kirgizie 
afreizen, waardoor je nog meer zult genieten van een ongetwijfeld bijzondere reis. Wij 
hopen dat deze informatie jouw belangrijkste vragen beantwoordt, maar pretenderen niet 
met de hierna volgende informatie elke vraag te beantwoorden die je kunt bedenken. 
Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag telefonisch of per e-mail. Het is ook zeer aan 
te bevelen om de deelnemersbijeenkomst bij te wonen, waar je je laatste vragen kunt 
stellen en bovendien kennis kunt maken met je tochtgenoten. Wij wensen je alvast een fijne 
voorbereiding toe. 
 
Weer en klimaat 
Kirgizië heeft een landklimaat. In de zomermaanden liggen de temperaturen rond de 25 tot 
35 graden en in de wintermaanden rond het vriespunt. 
Het actuele weer (weerbericht) en een weersverwachting voor Kirgizië vindt u hier. 
https://www.weeronline.nl/Azie/Kyrgizie/Bishkek/3207368 
Uitgebreide informatie over het klimaat van Kirgizië vindt u op 
https://www.klimaatinfo.nl/kirgizie/. 
 
Taal 
Kirgizisch is de officiële taal in Kirgizië. Daarnaast wordt er Russisch en Engels gesproken. 
Wilt u gratis van of naar het Kirgizisch vertalen? Gebruik hiervoor de Google vertaler. 
 
Reisdocumenten 
U dient te beschikken over een paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is bij 
aankomstin Kirgizië. 
Een visum is niet nodig als u korter dan 60 dagen in Kirgizië verblijft. Wel dient u zich te 
registreren bij aankomst bij de lokale autoriteiten als u langer dan 5 dagen wilt verblijven. 
 
 
Ambassades en consulaten 
Hieronder volgt een overzicht van relevante diplomatieke vertegenwoordigingen met o.a. 
adres en contactgegevens. 
Nederlandse ambassade in Kazachstan (tevens voor Kirgizië): 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/kirgizie. 
 
Vaccinatie (inenting) 
Voor een bezoek aan Kirgizië is het aan te raden één of meerdere vaccinaties te halen. 
Voor uitgebreid vaccinatie advies en het maken van een vaccinatie afspraak aan huis, kunt u 
terecht bij https://www.thuisvaccinatie.nl/ U kunt hier ook zien of uw zorgverzekering de 
vaccinatie(s) vergoedt. 
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Geld en Geldzaken 
In Kirgizië wordt betaald met de Kyrgyzstan som (KGS). 
https://www.wisselkoers.nl/kirgizische_som 
Om veiligheidsredenen hebben Nederlandse banken de bankpassen met Cirrus/Maestro-
logo standaard ingesteld op gebruik binnen Europa. Indien je geld wilt pinnen in Kirgizië dien 
je deze instelling tijdelijk te wijzigen naar ‘Wereld’. 
 
Prijsniveau 
De prijzen in Kirgizië liggen een stuk lager dan in Nederland. Het prijsverschil met Nederland 
is gemiddeld -59%. Een aantal voorbeelden zijn: restaurants (74% goedkoper), 
levensmiddelen (52% goedkoper), geïmporteerd bier in horeca (60% goedkoper), sigaretten 
(87% goedkoper) en openbaar vervoer (95% goedkoper). Houd er rekening mee dat het 
prijsverschil in toeristische gebieden, en dan met name tijdens het hoogseizoen, kan 
afwijken. 
 
Fooi 
In Kirgizië is het gebruikelijk om een fooi te geven. Bij goede service geeft men circa 10% 
fooi. 
 
Telefoneren 
In Bishkek is het mogelijk om internationaal te telefoneren. Telefoneren met GSM is vaak 
wel maar niet overal mogelijk. U kunt het beste voor vertrek informeren bij uw eigen 
provider voor de laatste informatie. Informeer dan ook naar de kosten! Voor ongeveer $ 5. 
Kunt u in Bishkek een SIM kaart kopen, dit maakt het bellen met Nederland aanmerkelijk 
goedkoper. Voor de individuele fietsers is het noodzakelijk een SIM kaart aan te schaffen 
zodat onderweg telefonisch contact kan worden onderhouden met onze lokale agent. 
 
Landennummers: 
Telefoneren vanuit Kyrgyzstan naar Nederland: 0031- 
Telefoneren vanuit Nederland naar Kyrgyzstan: 00996- 
De chauffeur en gids hebben een mobiele telefoon bij zich waarmee zij contact met de 
buitenwereld kunnen onderhouden. In de bergen is het echter niet mogelijk overal gebruik 
te maken van de mobiele telefoon. 
 
Internet 
Er zijn in ieder geval internetmogelijkheden in Bishkek, Karakol en Cholpon Ata. Contact met 
de mensen thuis gaat snel, gemakkelijk en voordelig per e-mail. 
 
Tijdsverschil 
Tijdens onze zomertijd is het in Kirgizië 4 uur later. 
Tijdens onze wintertijd is het in Kirgizië 5 uur later. 
Kirgizië kent geen verschil in wintertijd en zomertijd. 
 
Verkeer en route 
In Kirgizië moet u rechts rijden. 

https://www.wisselkoers.nl/kirgizische_som


Voor het besturen en/of huren van een motorvoertuig in Kirgizië heeft u geen internationaal 
rijbewijs nodig. 
 
Elektriciteit 
In Kirgizië worden dezelfde stekkers en stopcontacten gebruikt als in Nederland. 
De stroomspanning in Kyrgyzstan is 220 volt. In een enkel yurtenkamp wordt ter plekke 
elektriciteit opgewekt. Soms kunt u batterijen mee geven naar het dorp zodat ze ‘s nachts 
kunnen worden opgeladen. Dit kan niet in Son-Kul en Djeti Ögus. In Bosteri en in Ananievo is 
elektriciteit. Soms is wel een universele stekker nodig. Het is niet ongebruikelijk dat de 
elektriciteit af en toe even uitvalt. Neem dus voldoende reservebatterijen mee. 
 
 
Kraanwater 
Het wordt afgeraden om water uit de kraan te drinken. 
Indien u niet in de mogelijkheid bent om water in flessen te kopen, gebruik dan een 
waterzuiveringsmiddel om het water te zuiveren of kook het water gedurende 5 minuten. 
Hierna kunt u het veilig gebruiken als drinkwater en voor zaken als tanden poetsen, lenzen 
schoonmaken en het wassen van groente en/of fruit. Meer informatie over drinkwater en/of 
de aanschaf van waterzuiveringsmiddelen vindt u op onze drinkwater pagina. 
 
Douaneregels 
Wilt u weten hoeveel u mag in- en uitvoeren bij een reis naar Kirgizië? 
https://www.iatatravelcentre.com/KG-Kyrgyzstan-customs-currency-airport-tax-regulations-
summary.htm 
 
Wist u dat… 
…In Kirgizië ruïnes zijn gevonden van boeddhistische kloosters? 
…De laatste jaren in Kirgizië een netwerk van logies bij lokale families is ontstaan? 
…Kirgizië aan geen enkele zee grenst? 
…Kirgizië onderdeel uitmaakt van de voormalige zijderoute? 
…70% van het landschap bestaat uit bergen? 
…Paardenmelk een veel gedronken drank is in Kirgizië? 

Valuta 

De nationale valuta is de ‘Som’. De wisselkoers voor € 1 = 80 Som. Over het algemeen gaan 
alle betalingen overal in de nationale valuta. In sommige hotels / guesthouses accepteert 
men ook Euro’s. Als u cash Euro’s meeneemt, zorg ervoor dat deze schoon en niet gevouwen 
zijn en dat er ook niets aan mankeert. In de stad Bishkek zijn ATM’s aanwezig, idem in 
Karakol en Osh, in Naryn kunt u geld wisselen, maar elders dient u lokale valuta bij u te 
hebben.  

 
  

https://www.iatatravelcentre.com/KG-Kyrgyzstan-customs-currency-airport-tax-regulations-summary.htm
https://www.iatatravelcentre.com/KG-Kyrgyzstan-customs-currency-airport-tax-regulations-summary.htm


Milieu 
 
Tijdens de reis wordt er streng toezicht gehouden dat er goed om wordt gegaan met het 
milieu. Er zijn een aantal aspecten die aan bod komen tijdens de reis: 
 
Er wordt af en toe een klein kampvuur gemaakt. Hiervoor wordt echter geen hout gekapt, 
maar gebruik alleen zwerfhout. 
- Gelieve de vegetatie ongemoeid te laten. 
- Alle afval te verzamelen en mee te nemen/geven tot het eind van de tocht 
- Je behoefte te doen op veilige afstand van bronnen en rivieren. 
- Liever geen pennen, ballonnen e.d. uit te delen. 
- Batterijen mee terug te nemen naar Nederland (in Kirgizië zijn geen voorzieningen zijn voor 
de verwerking van batterijen). 
 
Eten & drinken 
 
De echte Kirgizische keuken is niet erg veelzijdig. In het rantsoen van de nomaden voert 
vlees, vet vlees, de boventoon. De Kirgiezen schertsen dat zij qua hoeveelheid verorberd 
vlees per hoofd van de bevolking de tweede plaats op de wereldranglijst innemen - na de 
wolven. De Kirgiezen zijn dan ook uitmuntende vleeskenners. Aan tafel kunnen zij kunnen 
witte - van zwarte schapen onderscheiden,  het geslacht van het dier bepalen en de 
omgeving waar het geleefd heeft - een schaap uit het dal smaakt op hun tong anders dan 
een schaap uit de bergweide. Maar het dagelijks leven is veranderd en men eet lang niet 
elke dag meer vlees. Aardappelen en deegproducten zijn gebruikelijker etenswaar 
geworden.  
Enkele traditionele gerechten zijn Besh-Barmak, Laghman, plov and shashlik. Gezien het 
gebrek aan verse groenten ligt de nadruk van de traditionele gerechten bij vlees en 
melkproducten. Vaak zijn de gerechten zoals laghman en Besh-Barmak gekookt in 
groentebouillon en worden ze geserveerd met noodles.  
Besh-Barmak is het meest populaire gerecht, dat oa  tijdens feestdagen of festiviteiten wordt 
klaargemaakt. Het wordt met de handen gegeten. Het hoofd van het schaap wordt gegeven 
aan de meest belangrijke gast of aan de oudste man in het gezelschap. Het oog van het 
schaap wordt altijd aan gasten of nieuwe vrienden gepresenteerd.  
 
Voor de stedelingen en met name de inwoners van Bishkek is er een scala van 
mogelijkheden. Doordat de vele migranten zich voornamelijk in de grote steden hebben 
gevestigd heeft dit tot gevolg gehad dat er een aardige mix van Russische, Koreaanse, 
Indiase, Chinese en Turkse restaurants aanwezig zijn.  
 
Bij bijna alle gerechten wordt van oudsher thee (chai) gedronken, het verhaal gaat dat het 
engelse woord ‘tea’ van het Kirgies woord voor thee is afgeleidt.  
Daarnaast zijn melkprodukten zoals karnemelk en gefermenteerde merriemelk zeer 
belangrijk voor de Kirgiezen. Verder is door de anderhalve eeuw lange Russische 
overheersing de wodka overal te verkrijgen. 
 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Besbarmak
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilaf


Bekende producten 
De honing uit de omgeving van het Issyk-kull meer heeft internationale faam en is zeer 
gewild in heel Centraal Azië, net als de zwarte bessenjam die lokaal te verkrijgen is.  
 
De valleien in het zuiden van Kirgizië zijn voor een groot gedeelte met fruitbomen en ook 
walnootbomen bedekt. Vooral de walnoten gelden in deze regio als lekkernij en zijn zelfs ten 
tijde van Alexander de Grote door diens soldaten gegeten. 
 
  



Gezondheid 
 
Ziektes en het voorkomen hiervan   
 
Voor Kirgizië geldt geen vaccinatieplicht, maar het wordt aangeraden om u toch tegen de 
volgende ziektes te laten vaccineren: Buik Typhus (3 jaar geldig, evt. ook capsules), DTP (15 
jaar geldig), en Hepatitis A (de zogenaamde Havrix-vaccinatie, na herhalingsprik circa 10 jaar 
geldig).  
 

EHBO/Reisapotheek 

• Neem zelf een kleine reisapotheek mee. U zou kunnen denken aan de hieronder 
genoemde middelen: Pleisters, steriele gaasjes, verband/zwachtels, watten, sporttape, 
steristrips of hansastrips, betadinejodiumgaas, betadinejodium (flesje/tube), schaartje, 
pincet, tekentang, veiligheidsspeld, handen desinfectiemiddel / ontsmettingsdoekjes, 
blarenpleister (Compeed of Second Skin). Wat betreft medicijnen zou u mee kunnen 
nemen: paracetamol, ibuprofen, middel tegen diarree (bijv. loperamide), laxeermiddel 
(bijv. dulcolax), ORS (oral rehydration salts), neusdruppels, oogzalf (oculentum simplex), 
anti hoest middel, antibiotica (op recept in overleg met arts), antimuggen middel met 
DEET, lippen- en zonnebrand crème (met hoge beschermingsfactor, minimaal 15), evt. 
middel tegen hoogteziekte (acetazolamide – zie: hoogteziekte), eigen geneesmiddelen 
(KNMP reisdocument, verkrijgbaar bij apotheek, invullen en meenemen). 

• Begin goed uitgerust en met een flexibele instelling aan de reis. De reizen zijn 
inspannend, met name op grotere hoogte en er kunnen zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld weersveranderingen). Het is daarom ook van 
belang dat de reizigers over een goede gezondheid beschikken. 

• Als u medicijnen gebruikt, neem dan een bijsluiter mee en een medicijnenpaspoort (te 
verkrijgen bij de apotheek). Neem een extra voorraadje mee want niet alle medicijnen 
zijn overal te krijgen mocht u medicijnen kwijt raken. Neem een brief in het Engels van 
uw arts mee over dit medicijngebruik. 

• De gezondheidsvoorzieningen in Kyrgyzstan zijn niet te vergelijken met die in de 
Westerse wereld. In afgelegen gebieden is deze zorg beperkt. 

• Lijdt u aan een chronische ziekte, vraag dan aan uw huisarts een verklaring van uw 
aandoening en de therapie in het Engels. 

• Heeft u een bril of draagt u lenzen, neem dan de opticienbeschrijving mee of een extra 
bril of extra paar lenzen. 

• Een goede reisverzekering (met repatriëring) met werelddekking is absoluut noodzakelijk. 
  



 
Reisapotheek 
Deelnemers dienen zelf een medicijnen- en EHBO-set mee te nemen. Een aantal medicijnen 
in deze set, moet door een (huis)arts worden voorgeschreven. Deze arts blijft voor de 
verstrekking en het gebruik van de medicijnen verantwoordelijk. Hieronder volgt een 
compleet advies voor de inhoud van uw reisapotheek. Neem alleen mee wat je voor jezelf 
van toepassing zou kunnen zijn.  
 
Inhoud reisapotheek: 
Verbandmiddelen 

• snelverband (12 * 12 cm) voor grote bloedende wonden 

• steriele gazen (5 * 5 cm) voor het afdekken van wondjes 

• Hansaplast pleisters 

• Leukoplast of sporttape (5 cm), voor het vastplakken van verband, het afplakken van 
blaren, etc. 

• hydrofiel elastische zwachtel (5 cm) 

• ideaalzwachtel (8 cm) voor verstuikingen 

• mitella voor luxaties of breuken arm/schouder 

• verbandwatten 

• schaartje 

• pincet 

• veiligheidsspelden 

• betadine jodiumoplossing ter desinfectie van snij- en schaafwonden 
 
Eventueel: 
-  pakje steri-strips voor dichtplakken van kleine wonden 
-  unitule of betadine-jodiumgazen (10 * 10cm, apart verpakt) voor brand- en    
   schaafwonden, hecht niet aan de wond        
-  Spenco second skin (of vergelijkbaar) voor blaren 
 
N.B.: Goede zonnebrandcréme en lippenstift met hoge beschermingsfactor niet vergeten 
 
 
Medicijnen (zonder doktersrecept verkrijgbaar) 
 

• pijnstillers  Paracetamol of aspirine, Ibuprofin 

• jeuk-insectenbeet Azaron 

• diarree  ORS (Oral Rehydration Salt) Norit, Diacure, Imodium Tannalbumine 
tabletten: 1 tablet om de 2 uur tot de diarree stopt 

• verkoudheid: Otrivin neusspray 
 
Medicijnen (alleen op doktersrecept verkrijgbaar) 
 

• sterkere pijnstillers: Diclofenac, 50mg (3 x daags 1 tablet) 
   
 
   



• diarree:   Reizigersdiarree wordt meestal veroorzaakt door een      
E.-Coli bacterie en kan enkele dagen aanhouden. U       kunt 
imodium capsules innemen (2 capsules in één keer, daarna om 
de twee uur 1 capsule tot de diarree stopt), maar dit is niet 
strikt noodzakelijk. Ernstige diarree met koorts of langer durend 
dan 48 uur, of diarree gepaard gaande met bloed en slijm kan 
 behandeld worden met antibiotica: ciprofloxacine, 250mg, 2 x 
 daags 1 tablet of cotrimoxazol (bactrimel), 960mg, 2 x daags 
 1 tablet gedurende 3-5 dagen. 

 
N.B. 1: Breiïge diarree, die pas na enige (> 3) weken optreedt is meestal het gevolg van een 
Giardia-infectie. Aanbevolen kuur: Flagyl (Metronidazol) 3 x daags 1 tablet van 500mg 
gedrurende 5 dagen. 
 
N.B. 2: Bij ernstige problemen altijd z.s.m. een arts raadplegen! 
 

• Neusbijholte-ontsteking: Amoxicilline (Clamoxyl), 4 x daags 500mg of 3x daags 750mg 
gedurende 7 dagen. 

• Blaasontsteking:  Amoxicilline of Cotrimoxazol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enige nuttige wenken en tips m.b.t. de gezondheid: 
-   drink geen ongekookt water. Het water uit de kraan is in principe wel te drinken maar niet 
100% veilig.  
-   drink veel op grote hoogte. Vooral bij veel transpireren moet daarop goed gelet worden 
(ca.1 liter per dag per 1000 m hoogte). 
-   blijf alert op de eerste symptomen van hoogteziekte: hoofdpijn, misselijkheid, gebrek aan 
eetlust en slapeloosheid. 
  



Hoogteziekte 

• Hoogteziekte wordt veroorzaakt door tekort aan zuurstof in het lichaam. Bij toename van 
de hoogte bevat de lucht minder moleculen zuurstof zodat er per ademhaling ook minder 
zuurstof kan worden opgenomen. De zuurstof behoefte van het lichaam wordt, voor een 
zelfde prestatie, niet minder op hoogte. Dit leidt ertoe dat, naarmate je hoger komt, je 
lichaam een steeds groter deel van de beschikbare zuurstof nodig heeft voor de basale 
functies als ademhalen en het laten werken van alle organen. Het lopen en nog meer het 
klimmen vereisen met het stijgen geleidelijk meer inspanning en zijn daarom steeds 
moeilijker lang achtereen vol te houden. 

• Er bestaan grote verschillen tussen mensen in het vermogen zich lichamelijk aan hoogte 
aan te passen o.a. door een snellere hartslag en door sneller en dieper te gaan 
ademhalen. Dit aanpassingsvermogen berust op aanleg en is van grote invloed op het 
risico om hoogteziekte te krijgen. Andere factoren die van belang zijn bij het ontstaan van 
hoogteziekte zijn de snelheid van stijgen, de slaaphoogte, zware lichamelijke inspanning 
(extra grote zuurstofbehoefte), hoge omgevingstemperaturen (meer vochtverlies), zeer 
lage omgevingstemperatuur (ook veel vochtverlies door droge omgevingslucht), 
onvoldoende drinken, hart- en longziekten, roken, gebruik van alcohol. 

• Hoogteziekte is meestal te voorkomen door aan de bergtocht te beginnen in goede 
fysieke conditie, de klachten die bij hoogteziekte passen te kennen en te herkennen en 
snelle stijging naar slaaphoogten boven 2500m te vermijden. Indien klachten optreden 
stijg dan niet verder naar een nieuwe slaaphoogte en worden de klachten erger op 
dezelfde hoogte daal dan af. Ook is het verstandig zo nu en dan een dag rust in te 
bouwen of een dag op gelijke hoogte te lopen. Veel drinken (alcoholvrij) en niet roken zijn 
eveneens zeer belangrijk. 

• Klachten die op hoogteziekte (AMS – acute mountain sickness) kunnen wijzen zijn: 
hoofdpijn, slapeloosheid/dromen, gebrek aan eetlust, misselijkheid, duizeligheid, 
hoofdpijn die niet op pijnstillers (paracetamol) reageert, ernstige vermoeidheid, minder 
urine uitscheiding, braken, traagheid, longoedeem, hersenoedeem. 

• Het is zelden nodig een geneesmiddel tegen hoogteziekte in te nemen wanneer 
bovenstaande regels gevolgd worden. Bij uitzondering en in overleg met een arts is er 
een middel beschikbaar dat de klachten van hoogteziekte kan reduceren of voorkomen: 
acetazolamide (Diamox). Ook dan kan het echter nooit de maatregelen die u in de eerst 
plaats moet nemen vervangen (zie boven)! 

• Als u tijdens eerdere reizen geen last gehad heeft van hoogteziekte sluit dat het krijgen 
van hoogteziekte niet uit. 

• Een goed boekje over hoogteziekte is “Hoe blijf ik gezond in de hoogte” geschreven door 
Han Willems (uitg.: koninklijk instituut voor de tropen, ISBN: 90-6832-140-4). 

• Op de website www.hoogteziekte.info vindt u meer informatie over hoogteziekte. Deze 
site is opgesteld door Han Willems, een arts die zich gespecialiseerd heeft in 
hoogteziekte. 

 
Malaria 
In laaggelegen gebieden in het zuiden en Bisjkek van juni tot en met oktober. Komt malaria 
voor. Je hoeft geen malariapillen te nemen, maar wel worden anti-muggenmaatregelen 
geadviseerd in deze delen van Kirgizië. 
https://www.vaccinatiesopreis.nl/inentingen-kirgizie/ 

http://www.hoogteziekte.info/
https://www.vaccinatiesopreis.nl/inentingen-kirgizie/


De route 

 

 
 

Snow Leopard, 1050-1100 km. 

Fietsen. Vijf hoge passen per fiets : Too-Ashuu tunnel 3400m, Karakichi pas 3200m, Moldo-
Ashuu pas 3200m, Turasu pas 3200m en de Tosor pas op 3800m. 

 
  



Dag tot dag programma: 
 
Dag 1. Vertrek vanaf Schiphol. 
  
Dag 2. Aankomst vroeg in de ochtend. Transfer naar hotel Bishkek. Even bijkomen. Laat ontbijt 
of vroege lunch. In orde maken van de fietsen. Acclimatisatie. Dagje Bishkek, op de fiets. 
Overnachting in hotel. 

De hoofdstad van Kirgizië ligt in de vallei van de Chui rivier, op een vlakte 800 meter boven 
zeenivo, aan de voet van de Kirgizische Ala-Tau bergketen. De bergen liggen op een afstand 
van slechts 30 km van Bishkek, het beroemde Nationaal Park Ala-Artsja en Alamedin hebben 
bergtoppen tot 5000 meter hoogte. Bishkek is een grote stad, het grootste gedeelte van de 
bezienswaardigheden liggen in het centrum van de stad, niet ver verwijderd van de hotels / 
guesthouses en heeft ook parken voor een kleine wandeling. Bishkek heeft rond de miljoen 
inwoners en is niet een oude stad, zoals andere steden in Centraal Azië, het werd pas 
gesticht in 1878. Het beeld van Lenin staat nog steeds op haar sokkel (het is wel onlangs 
verplaatst), hoewel de beelden van Manas, Kurmandjan Datka en vele lokale musici, dichters 
en schrijvers belangrijker zijn.  
De stad groeide rond het fort Pishpek, gebouwd om de Zijderoute caravanen tussen Tasjkent 
en Kashgar te beschermen. In 1826 veroverden de Russen het fort en bouwden uiteindelijk 
rond het fort de stad Frunze. In 1991, na de verzelfstandiging van het land, kreeg het de 
naam Bishkek, de Kirgizische vertaling van de oude Kazachse naam Pishkek. Een ‘bisjkek’ of 
‘pisjkek’ is een ‘vat’ om koemis te maken (en dat is gefermenteerde paardenmelk).  
Bishkek is de zetel van het staatsapparaat, het is de centrum voor nijverheid en de fabrieken 
produceren de helft van alle produkten van het land. Het klimaat van de stad is continentaal, 
met hete zomers en koude winters, een droge lucht en de regen valt voornamelijk in april. 
De stad is, naar men zegt, de groenste stad van Centraal Azië, met meer bomen en bloemen 
dan andere steden.  

 
Dag 3 : Verlaten van Bishkek en richting de uitlopers van de TienShan range, de Ala Too 
bergketen. Het hoogste punt is de Too-Ashu top van 3586 m. Wij kamperen vlakbij de start 
van de weg omhoog, in het dorp Sosnovka. De totale afstand is vandaag 120 km en het 
hoogteverschil is 200m. 
 
Dag 4  : We hebben in de ochtend een pittige tocht voor de boeg, we starten op 1000m en 
gaan over de asfalt weg omhoog naar de Too Ashu tunnel op 3400m. Een goede weg en het 
is 40 km omhoog en 10 km vanaf de tunnel dalen we af naar de vallei. Het mooie uitzicht 
over de Suusamyr vallei vanaf het einde van de tunnel, is de klim meer dan waard. In de 
vallei, gelegen op een hoogte van 2000 tot 2200m, fietsen we nog verder en gaan kamperen 
langs de rivier. Totale dagafstand 70km. 
 
Dag 5 : We rijden inmiddels niet meer over een asfaltweg en genieten van het zicht op de 
Suusamyr Too bergketen, hoogste top 3200m, we rijden langs de Kekemerin rivier en 
passeren de rode bergketen vlakbij Kyzyl Oy. Geen grote hoogteverschillend vandaag, de 
vallei ligt tussen de 1800-1900 meter hoogte. Kleine dorpjes en landbouwgebied. Kamperen 
doen we langs de rivier, in de buurt van Bashkaingdy, 90 km. 



 
Dag 6 :  Inmiddels wordt het stiller en stiller, de weg slechter en gaan we door de Karakichi 
vallei en klimmen naar de Karakichi pas, die ligt op ongeveer 3200 meter hoogte. Om 
uiteindelijk op het Son Kul meer uit te komen. Een pittige dag. Huizen zijn er niet meer in 
deze afgelegen vallei, we fietsen door totaal verlaten gebied, wel passeren we de beroemde 
bruinkool mijn, maar die laten we snel achter ons en boven op de pas kijken we terug en 
genieten van het bereiken van het plateau rond het Son Kul meer, hoogte 3000m.  
Kamperen bij het SonKul meer, totale dagafstand 80 km. 
 
Dag 7 :  Een dag verblijven we op het hoge plateau van het Son Kul meer en gebruiken de tijd 
om rond te kijken, te fietsen en dichter bij het meer te komen en kamperen we op een 
andere plaats.  
Totale dagafstand 50-80 km. 
 
Dag 8 :  Over de Moldo-Ashuu pas, hoogte van 3200m, en dalen we af  naar de brede Naryn 
vallei, uitzicht op de Baybiche Too range en we kamperen voorbij de Naryn rivier, vlakbij 
Baetovo, deze weg gaat richting een zeer afgelegen gebied. Daling eerst tot 1700m in de 
Naryn vallei, daarna weer een langzame klim richting de overnachting, tot 2200-2300 meter. 
Wellicht komen we vandaag nog verder, morgen hebben we een zware dag voor de boeg 
voordat we de vallei van TashRabat bereiken. Totale dagafstand 100-120 km. 
 
Dag 9 :  Een dag door brede vlaktes en verweg de hoge bergen  
, daarachter China, richting Orto Syrt en over de Turasu pas, gelegen op  
3200m hoogte, om uiteindelijk bij de vallei van TashRabat uit te komen. Bezichtigen van de 
caravanserai Tash Rabat kan de volgende dag, we  
houden in deze prachtige afgelegen regio een rustdag. 
Totale dagafstand, 90-100km. Overnachten in een yurt mogelijk. 
 
Dag 10 : Rustdag in de TashRabat vallei, we kunnen naar de sauna, wandelen, fiets 
herstellen of paardrijden. In de vallei wonen in de winter ook families, in de zomer worden 
er her en der yurts opgezet waar lokalen en toeristen in kunnen overnachten. Er is veel vee 
hier aanwezig, o.a. paarden, schapen, geiten, marmotten en wellicht zie je de yaks, hogerop 
in de bergen.  De vallei ligt op ongeveer 3000m hoogte, de bergen eromheen zijn hoger. Een 
wandeling naar de Tash Rabat pass (3968 m) is een mooie klim, aan de andere kant zie je het 
Chatyr Kul meer liggen en de grens met China. Wil je liever op een paard, en ben je een 
ervaren rijder, dan kan dat ook. Een echte Zijderoute ervaring ! 
Overnachten in een yurt mogelijk. 
 
Dag 11 : We fietsen de 15 km terug naar de grote weg en dalen af naar Naryn, ligt op 2000m. 
Deze dag is over een nieuwe asfaltweg en wellicht is er zo nu en dan verkeer van de grote 
vrachtwagens die naar de chinese grens gaan. Totale dagafstand 120km.  
Overnachting in een homestay in Naryn. 
 
Dag 12 :  Vanuit Naryn langs de rivier richting de kichi (=kleine) Naryn rivier. De weg wordt 
hier steeds slechter, we gaan steeds meer onherbergzame streken in. In de zomer staan hier 
overal de yurts (vilten tenten) en drinken we samen met de Kirgiezen een lekkere kom 



kumyz (=gefermenteerde paardenmelk). We stijgen ligt, we fietsen door glooiend groen 
landschap. 
Totale dagafstand 90 km, kamperen langs de rivier. 
 
Dag 13 : Verder langs de rivier richting Jylysuu, op een hoogte van 2450m, en de hele dag 
over verharde grintweg en we lunchen bij de hotsprings en fietsen door richting de Tosor 
pass, we kamperen aan de voet van de pas, indien mogelijk op 3100 m hoogte.  
Totale afstand van de dag 85 km. 
 
Dag 14 : Vanochtend starten we met de pittige klim over de pas van 3893m hoogte en dalen 
af langs de Tosor rivier. Het is niet het hoogte verschil dat vandaag moeilijk is, maar het 
rotsige terrein en water in de rivieren. Een dag voor de ervaren fietser, je dient lopend door 
een kleine rivier met de fiets, je dient over de rotsige weg met de fiets te lopen om de pas te 
kunnen bereiken. Ook de afdaling is een opgave. 
We kamperen nadat we de pas overwonnen hebben en een mooie groene weide gevonden 
hebben. Hebben we een vlotte dag gehad, dan kunnen we tot aan het Issyk Kul meer komen. 
Totale afstand van de dag rond de 60 km. 
 
Dag 15 : We bevinden ons inmiddels aan de zuidkant van het Issyk Kul meer en gaan richting 
Bokonbaevo, Kyzyl-Tuu en Ortuk. Afstand 60 km. 
Kamperen in een yurt of in een homestay, vlakbij het meer. Laatste avond in de natuur, 
geniet van het uitzicht op de bergen en we hebben nog tijd voor een duik in het mooie Issyk 
Kul meer. 
 
Dag 16 : Aangezien de grote weg vanaf Balykchy in de zomermaanden druk is met 
vrachtverkeer en vakantieverkeer gaan we met de bus en ons vervoer terug naar Bishkek. 
We bezoeken nog het Balasagun complex in Manas, bezichtigen de Burana minaret en 
vergapen ons aan de balbals. 
’s Avonds in een hotel in Bishkek. 
 
Dag 17. Na 80km fietsen terugkeer in Bishkek. Overnachting in hotel. 
 
Dag 18. Vrije dag in Bishkek en sightseeing. Fietsen inpakken. Diner in de stad. Hotel. 
 
Dag 19.  Transfer naar de luchthaven. Vertrek naar Amsterdam, aankomst AMS. 
 
 
 
  



 
De FIETS 
 
Goede kwaliteit, Trekking Hybride (wielmaat 28”) of ATB Mountain Bike (wielmaat 26-29”) met 
geveerde voorvork en banden met grof profiel voor harde (asfalt) ondergrond, i.e. ‘semi-slick’. Het 
ATB model is vanwege de veel sterkere wielen veruit te prefereren, evenals anti-lek banden met 
keflarlaag. Bagage wordt vervoerd, maar je hebt natuurlijk wel je dag bagage zelf bij je. Als je die op 
je rug wilt dragen, in een dagrugzakje, kun je je fiets helemaal ‘strippen’. Als je je rug vrij en droog 
wilt houden, zorg dan voor een lichte bagagedrager en fietstas(sen). Spatborden? Allemaal keuze 
kwesties. De kans dat je een paar keer (dagen?)  regen treft is zeker aanwezig, maar spatborden zijn 
kwetsbaar en je zult  ieder grammetje echt zelf omhoog moeten trappen. Van belang is natuurlijk 
dat de fiets technisch in topconditie is (spaken, ketting, derailleur, tandwielen, lagers  remmen en 
banden moet je echt deskundig (laten) nazien! 
 
Fietsreparatie en reserve-onderdelen:      
Zorg dat je minstens bij je hebt: stuur- of zadeltas, 2 bidons, slot met reservesleutel, pomp, 
bandenlichters, plakkers, solutie, inbussleutels, (kruiskop) schroevendraaier, reserve 
binnenbanden, 2x extra set remblokjes voor zand en natte omstandigheden, noodspaken 
(evt extra spaken), rem- en versnellings kabels, ducktape, tiewraps, straps, siliconenspray, 
droge kettingolie, stukje fietsketting, kettingpons. 
 
Helm en veiligheid:  
Voor uw eigen veiligheid adviseren wij met klem een goede helm mee te nemen en deze ten 
allen tijde te gebruiken!! Met name bij afdalingen ligt een ongeluk in een klein hoekje. Uw 
helm beschermt uw hoofd tegen fataal letsel. Het niet gebruiken van een fietshelm is 
uitdrukkelijk uw eigen verantwoordelijkheid! 
 
Fietstassen: Het is prettig een stuurtasje of een fietstasje bij u te hebben voor de kleinere 
spullen onderweg (fototoestel e.d.). Een rugzakje wordt niet als prettig ervaren vanwege de 
klamme rug. 
 
 
  



Uitrustingslijst 

 
Kleding: 
Voor zon, regen, wind, warmte en zeker ook kou! Mocht je per se met korte broek en korte 
mouwen willen rijden, zul je vanwege de temperatuurverschillen en afkoeling bij stilstaan, toch 
steeds jas en lange broek bij de hand moeten hebben! Kou vatten is een drama. SPD-pedalen rijden 
zeker beter, vooral in de bergen, maar je hebt ook gewone stevige schoenen met goede profielzool 
nodig voor af en toe een bergwandeling.  
 
Slaapzak: 
Voor alle tochten is een goede slaapzak onontbeerlijk. Dons is licht prettig en warm, maar ook erg 
kostbaar. Tegenwoordig zijn er kunststof slaapzakken die je bij lage temperaturen ook goed warm 
kunnen houden. Kijk wel of de binnentijk je niet irriteert. 
Een fleece liner geeft een paar graden extra warmte aan de slaapzak en kan ook als losse lakenzak 
worden gebruikt. 
 
Voor basic slaapmatrasjes en tenten wordt gezorgd. Neem voor extra comfort en beter isolatie een 
extra thermarest matje mee. 
 

Uitrusting 

• De tochten wordt aanzienlijk verlicht doordat het grootste deel van uw bagage vervoerd 
wordt. U fietst/loopt/rijdt alleen met een tasje met wat extra kleding, proviand en een 
waterfles. Zo kunt u volop genieten van het indrukwekkende landschap. Houd bij het 
bepalen van uw bagage rekening met het gewicht en maak een kritische selectie. 

• Checklist: waterdichte tas/duffle/rugzak voor de grotere bagage, kleine tas/rugzak voor 
uw dagelijkse uitstapjes en voor in de auto, evt. lakenzak, evt. slaapzak, zaklamp of 
hoofdlamp (met reserve lampje en batterijen), zonnebril, hoofddeksel, zwemkleding, 
handdoek!, goed ingelopen wandelschoenen met goed profiel, steun aan de enkels + 
reserveveters, sandalen, warme trui, fleece, jack of sweater en een warmere lange broek, 
wind- en waterdichte jas, ook dunnere kleding om alleen of onder de warme kleding te 
kunnen dragen (overdag kunt u veel plezier hebben van zogenaamde polypropyleen -
shirts, die van transpiratie niet of nauwelijks vochtig worden), toiletartikelen, 
lippenbalsam met sunblock, toilet papier, vochtige doekjes, waterfles, jodium tabletten of 
een waterzuiveraar, beker, zakmes, vuuraansteker, tasje voor uw geld en uw papieren 
(draag deze om uw nek, niet buiten uw kleding om uw middel), naaisetje, lees- en 
schrijfmateriaal (reisdagboek), camera, verrekijker, een spel kaarten, wasmiddel. 

• Als u een meerdaagse mountainbiketocht maakt zijn de volgende items van belang: 
warme trui/fleece, wind- en waterdicht jack, goede fietsschoenen, water bestendige 
slippers (met bandjes), T-shirts, lange broek, evt. thermo ondergoed, muts, 
handschoenen, zonnepet, warme slaapzak, evt. lakenzak, (zelfopblaasbaar) slaapmatje 
(kamperen), dagrugzakje (waterdicht), evt. wandelstok, goede zonnebril, verrekijker, 
zakmes, zaklantaarn, reiswekker, slotje, waterfles, reservebatterijen, naaisetje, 
(sneldrogende) handdoek, andere persoonlijke benodigdheden. Voor de fietsers is een 
helm zeer gewenst. 

 



• Pasfoto’s, geld, reisdocumenten (paspoort, verzekeringspapieren) en kopieën van deze 
documenten (i.v.m. evt. verlies, dus gescheiden bewaren van de originele documenten). 
Of maak een scan van alle belangrijke documenten en mail deze naar u zelf. Zo heeft u ze 
tijdens de reis altijd tot uw beschikking. 

• Houdt rekening met temperaturen die per dag sterk kunnen wisselen. 
• Veel reizigers dragen graag bedekkende kleding. Dit doen de Kyrgyzen zelf ook. Liever 

geen topjes, korte broeken of korte rokken. Dit uit respect voor de cultuur. 
• Als u heel graag koffie drinkt neem dan zelf goede oploskoffie mee. Thee is de nationale 

drank in Kyrgyzstan en het is moeilijk lekkere koffie te vinden. 
 
 
PAKLIJST 

- Geldig paspoort 
- Kopieën van verzekeringspapieren en van paspoort (een set kopieën thuis laten) 
- Fiets (zie specificaties hierboven) 
- Fietstas (regenkleding, camera, snacks, waterfles, etc) 
- Dagrugzak (evt voor op fiets, of voor stadsbezoek en 's avonds een wandelingetje)  
- Fietshelm 
- Waadschoenen of sandalen om rivieren door te waden 
- Goede slaapzak, bestand tegen temperaturen tot ca. -5 graden 
- Slaapmatje (evt thermarest) 
- Zonnebrandmiddel, zonnehoedje, zonnebril en lippencrème 
- Oordopjes, tegen nachtelijke honden, hanen of buren 
- Fietskleding en -handschoentjes 
- Warme, regen - en winddichte kleding; handschoenen, sjaal en muts; alle kleding in 
plastic zakken! 
- Luchtige kleding 
- Toiletartikelen, neem biologisch afbreekbare artikelen mee, toiletpapier. 
- Zaklampje (voorkeur hoofdlampje bijv. van Petzl) en reservebatterijen 
- Enige EHBO-benodigdheden: isoleerdeken, pleisters, betadinedruppels (ontsmetter bij 
wonden), norit, jodium, vitaminen, koortswerende pijnstiller als paracetamol 
- Insectenwerend middel 
- Desinfecterende handgel (zeep waarbij je geen water hoeft te gebruiken) 
- iets in doos + rol sterke tape om er in lengte en breedte omheen te wikkelen 
- rugzak, plunjezak of weekendtas groot voor “ruimbagage” 
- dagrugzak voor handbagage (evt op de fiets) en/of 
- fietstassen (klein voor dagbagage) 
- fiets- en wandelschoenen 
- extra voor 's avonds en reserve (bv.sandalen, slippers of lichte  sportschoenen) 
- slaapzak (min. temp  rond 0 tot -5 ºC.), evt lakenzak of fleece liner 
- (water-)winddichte ‘ademende’ jas (+ evt regenjas) 
- lange (fiets-)broek (+ evt. of regenbroek)  
- maillot, pyamabroek, of lange onderbroek 
- korte (fiets-) broek 
- warme trui, met (rits)col of anders sjaal 



-    blouses, overhemden, T-shirts (in ieder geval 2 m. lange mouwen) 
-    ondergoed thermisch (en evt fietsonderbroek) 
-    sokken 
-    handschoenen, fiets- en tegen kou.  
-    iets voor op je hoofd: a.helm!!!, en b.tegen kou: bv bivakmuts) 
-    fiets- (zonne-) bril! 
-    2 bidons   
-    zwembroek, badpak 
-    handdoek 
-    toiletartikelen (antiseptische zeep, maandverband, toiletpapier)    
-    zakmes 
-    zaklamp (staafmodel of petzl - platte batterijen moeilijk te koop) 
-    (evt. kompasje, temp. meter, hoogtemeter) 
-    wasmiddel (afbeekbaar) 
-    plastic zakken 
-    reiswekker 
-    bescheiden: paspoort + visa, tickets, geld, credit-, betaalkaart, kopie verzekeringsbewijs, 
nummers van passen en card, evt. lectuur en kaarten 
-    hals/heuptas voor geld en papieren 
-    fietsslot: Slot/Afsluiten is een dilemma: "ideaal" is een AXA slot met zo'n gaatje en een kabel die 
daarin past. (Maar die kunnen niet op iedere fiets gemonteerd worden. Bovendien zijn ze wel erg 
zwaar. Alternatieven?)   
-    Veiligheidshesje of iets wat reflecteert en makkelijk over je kleding kan voor extra veiligheid! 
 
  



Boeken: 
 
Er zijn inmiddels een aantal boeken verschenen met betrekking tot Kirgizië. Thuis in 
Nederland draagt het lezen van boeken bij aan de goede voorbereiding op een verre reis 
naar andere culturen. Er zijn gespecialiseerde boekhandels op het gebied van reisboeken, , 
of kijk eens op https://www.dezwerver.nl/ 
 
 
Enkele interessante boeken m.b.t. Kirgizië zijn: 
 

• Reishandboek Oezbekistan en Kirgizstan (Elmar):  Wim van Ginkel 

• Trekking in Russia & Central Asia (A Traveler’s Guide): Frith Maier 

• Het verloren hart van Azië     Colin Thurbon 

• Oosterse Theehuizen & Besneeuwde bergpassen:  Bert Sitters 

• Lonely Planet Central Asia  
 

  

https://www.dezwerver.nl/


 
Ziekte of ongeval 
Natuurlijk gaan we er vanuit, dat er tijdens de vakantie niets ernstig gebeurt. Het is echter 
nooit uit te sluiten. Er kunnen oorzaken zijn die leiden tot het afbreken van een verre reis. 
Deze oorzaken kunnen de deelnemer tijdens de reis zelf betreffen, maar kunnen ook te 
maken hebben met omstandigheden thuis. Indien een deelnemer tijdens een trektocht iets 
overkomt, of noodzakelijkerwijs naar huis terug moet keren, zal er alles aan gedaan worden 
de persoon in kwestie zo snel mogelijk vanuit de bergen te evacueren en indien nodig te 
repatriëren. Aan dit soort evacuaties (bijvoorbeeld per helikopter) en repatriëringen zijn 
hoge kosten verbonden.  
 
Daarom stelt Snow Leopard Adventures  -om problemen te voorkomen- een afdoende 
reisverzekering die de kosten voor evacuaties en repatriëringen vergoedt, verplicht. Alle 
kosten zullen in eerste instantie worden voorgeschoten door de agent ter plekke. Hoewel 
het in zo’n vervelende situatie wat onaardig overkomt, wordt echter iedere deelnemer die 
uit de bergen is geëvacueerd gevraagd om een document te ondertekenen waarop staat dat 
de deelnemer zelf alle door de agent ter plekke gemaakte kosten zal vergoeden. Voordat u 
het land verlaat dient u deze kosten terug te betalen (cash/creditcard) aan onze agent. U 
kunt de gemaakte kosten uiteraard later verhalen op uw reisverzekering in Nederland. 
 
 
 

 
 
 
  



Belangrijke adressen, telefoonnummers voor contactpersonen tijdens de reis: 
 
Snow Leopard Adventures 
Waldorpstraat 15 H 
2521 CM Den Haag 
Tel: 00-31-70-388 28 67 
info@snowleopard.nl 
www.snowleopard.nl 
Noodnummer: 06-30331028 
 
 
Consulate of The Netherlands in Bishkek 
Foundation Publishing Development Center  
Tynystanova Street No. 96, appt. 12  
720000 Bishkek, Kyrgyzstan 
Tel. 00-996-312-690565  
Fax 00-996-312-690565  
E-mail:  dutchconsulate@elcat.kg 
 
 
In geval van nood kunnen de thuisblijvers het best contact opnemen met Snow Leopard 
Adventures.  
 
 

 
 
 
 

http://www.snowleopard.nl/

