7 NAJLEPSZYCH CELÓW PODRÓŻY NA
SZLAKU JEDWABNYM
Razem z pierwszym, corocznym wydarzeniem China Xi’an Silk Road
International Tourism Expo, które zbliża się niedługo, coraz więcej
osób skupia się teraz na tym historycznym szlaku jako handlowcy,
agencje turystyczne i podróżnicy i powtórnie poznają wpływ kulturowy
i potencjał tego obszaru. Szlak jedwabny był popularną drogą przez
Chiny odkąd pojawiły się pierwsze karawany zbudowane w 138BC i późniejsze odkrycia przez Imperium
Rzymskie w 55BC które doprowadziły do tego, że szlak stał się tętniącą życiem drogą, nie tylko dla
Chin, ale także dla Azji i poza nią. Dziś, wiele głównych miast, fortów i cudów natury wzdłuż Chińskiej
części szlaku są interesującymi i wartymi odwiedzenia atrakcjami turystycznymi. Przedstawiamy 7
punktów które trzeba zobaczyć zatrzymując się wzdłuż trasy.

1.Xi’an
To oczywiste, że listę najlepszych miejsc wzdłuż szlaku jedwabnego to Xi’an, ponieważ jest to jeden z
wielkich, chińskich, starodawnych stolic, a także jest to miejsce skąd pochodzą wojownicy Terracota. Ci
wojownicy to coś, co trzeba zobaczyć z powodu ich historii, sztuki i ogólnego wkładu w archeologię.
Ponadto, są jeszcze inne charakterystyczne obiekty które warto zobaczyć. Jest to np. mur miasta i
Muzeum Shaanxi Provincial. Oba te obiekty oczarują maniaków historii; upadły dzwon w jego nowym,
stałym miejscu pobytu na samym dole wieży; pobliska góra Huashan nie powinna zostać pominięta
ponieważ jest to jedna z 5 chińskich, świętych gór.

2.Luoyang
Podczas gdy wymowność kulturowa Xi’an będzie wyróżniać się dużą liczbą międzynarodowych
podróżników w związki z Wojownikami Terracota, wartość kulturowa Luoyang – 200 mil na wschód od
prowincji Henan – nie może być pominięta. Tak jak w Xi’an, jest oto jedna z starodawnych chińskich
stolic (pozostałe dwie to Pekin i Nanjing), które były stolicami wschodniej dynastii Zhou, wschodniej
dynastii Han i dynastii Tang. Jest to kolebka starych monumentów i wciąż jest dostępna dla
zwiedzających. Warto podkreślić, że w tym mieście znajduje się Świątynia Białego Konia i Świątynia
Gunalin, poprzednio pełną Buddyjskich artefaktów, a później będącą oszałamiającym pomnikiem
Generała Guanya stanu Shu, który walczył podczas okresu trzech królestw.

3.Wielki mur Jiayuguan
Następny punkt na liście jest inny niż wszystkie ponieważ nie jest to miasto, które można podziwiać za
atrakcje kulturowe, ale pojedynczy obiekt który przedstawia wielki historyczny symbol na szlaku
jedwabnym. Ten wielki mur był zaprojektowany jako część systemu obronnego w Jiayu Pass by
zapewnić bezpieczeństwo pomiędzy dwoma pasmami górskimi w korytarzu Gansu. Robiącymi
wrażenie fortyfikacjami są wystarczającym powodem by zatrzymać się i rzucić okiem, ale również są
przypomnieniem opowieści o niebezpiecznym powstawaniu tego miejsca, jak pomysł transportu cegieł
wykorzystując kozy, które musiały pokonywać trudne, pokryte lodem ścieżki.

4.Dunhuang
W Dunhuang, podróżników zadowoli starodawna brama do regionu Xinjiang, gdzie najlepsze atrakcje
turystyczne nie dorastały do pit pięknu stworzonemu przez historięi krajobraz. Jest to popularnie
uważana jako jedno z najlepszych miejsc w Gansu, dzięki możliwości odwiedzenia Buddyjskich Jaskiń
Mogao – gdzie znajduje się trzeci największy, 1700 letni, wielki i siedzący dumnie Budda – otoczony
swoim blaskiem. Jest także opcja przejażdżki na wielbłądzie lub jazda quadem wokół wydm
piaskowych. Co czyni te wydmy bardziej nadzwyczajnymi jest to, że po całej aktywności i ostatnich
śladach ludzi, piaski cofnęły się i powróciły do swoich pięknych kształtów, wyglądając jak gdyby nigdy
nie były zaburzone.

5.Turpan
Będąc w Turpan zauważymy, że jest to rozwijające się miasto w znacznym kontakcie ze swoimi
pysznościami kulinarnymi, kulturą Uighur i naturalnym pięknem. To rosnące miasto jest właśnie
modernizowane według chińskiego modelu idealnego miasta, gdzie populacja sięga 300.000
mieszkańców i ma doskonałe połączenia z autostradami i koleją. Ponadto, historia i kultura poprzednich
mieszkańców może być wziąć odnaleziona w 2000 letnich częściach miasta, głównie w części ruin
starego miasta Gaochang i Jiaohe. Żadna próba modernizacji nie zakłóci pięknu depresji gdzie znajduje
się miasto, pobliskich gór Bogda i Flaming, minaret Emina lub świeżych owoców z których robi się soki i
wino.

6.Urumqi
Skupiając się nie tylko nad pięknem naturalnym wzdłuż szlaku jedwabnego, kolejnym miejscem wartym
podkreślenia jest widok otaczający miasto Urumqi, stolicę Xinjiang Uygur – autonomicznego regionu w
północno – zachodnich Chinach. Jezioro o wdzięcznej nazwie – Jezioro Niebiańskie – jest wypełnione
wodą perfekcyjnie odbijającą góry o tej samej nazwie – z trawiastych nizin do ośnieżonych szczytów.
To miejsce nie jest odwiedzane tylko przez turystów i fotografów, ale także przez żywe zwierzęta, tak
jak konie, owce czy nawet Jak (ssak z rodziny krętorogich). Większość terenu jest także pokryta dzikimi

kwiatami pokrywającymi pola. Tym wszystkim można się cieszyć jadąc tylko 2 godziny od miasta.

7.Kashgar
Ostatnim przystankiem na liście Szlaku Jedwabnego jest odległa granica, gdzie dawna,
międzynarodowa droga jest używana przez handlowców przez wszystkie wieki później. Kashgar leży na
Chińskiej granicy niedaleko Pakistanu, Kashmiru i Kirgistanu i jest sławna ze względu na jej odległe
położenie, leżąc 3600 metrów powyżej poziomu morza i jest otoczona przez góry. Z pewnością jest
odległa, ale jest warta odwiedzin, by zobaczyć jej naturalne piękno i wyjątkowe wydarzenie jakim jest
sobotni bazar. Lokalizacja Kashgaru otrzymała kulturowy wpływ muzułmanów i innych kultur. Jest także
znana z bazaru na którym można kupić wszystko od żywych zwierząt po towary z Pakistanu, Tajiki i
Uighur.
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