Lahore este al doilea oras ca marime din Pakistan, cu o populatie de 8.5 milioane de
locuitori, si capitala provinciei nord-estice Punjab. Orasul este considerat capitala culturala a
tarii. Inima orasului este reprezentata de zona Walled, un loc foarte populat, cu o suprafata
de 1 km patrat.
Aeroportul Inernational Allama Iqbal este localizat la o distanta ce poate fi parcursa in 30 de
minute fata de centrul orasului. Taxiurile va pot asigura transferul de la aeroport catre hotelul
in care veti fi cazati. In cazul in care veti circula cu un taxi fara aparat de taxat, sfatul nostru
este sa negociati suma inainte de a pleca.
Fondat in vremuri stravechi si fiind un centru cultural de cateva sute de ani, in Lahore veti
gasi foarte multe atractii, care nu va vor lasa sa va plictisiti. Lahore merita cu siguranta o
vizita, insa nu trebuie sa va asteptati ca veti gasi un oras linistit care abunda de istorie, arta
si cultura. Aceste calitati exista din plin, insa sunt ascunse sub aparenta de oras vibrant sud
asiatic. Orasul a trecut prin secole de evolutie culturala, intelectuala, muzicala, literara si
umanista, fapt ce il face un paradis turistic, in care vizitatorii vor descoperi o multime de
lucruri noi.
Orasul “dintre ziduri” din Lahore este unul dintre cele mai vechi orase din lume si este format
din mai multe elemente pe care le puteti vizita, pe care le vom prezenta succint in cele ce
urmeaza. Fortul Lahore este o structura imensa, unde Mogulii si-au construit imperiul si face
parte din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO. Exista si un mic muzeu dedicat perioadei
secolului al XVIII-lea. Moscheea Badshahi a fost construita de catre imparatul Mogul
Aurangzeb si pentru multa vreme a fost cea mai mare moschee din lume. Chiar in fata
Fortului si a Moscheei exista un parc in care se afla Minar-e-Pakistan sau Turnul Eiffel al
Pakistanului, construit in 1940. Orasul “dintre ziduri” este impanzit de monumente si palate,
cele mai impresionante fiind Baile Imperiale si Asif Jah Haveli. In vremurile dominate de
Moguli, Orasul Vechi era inconjurat de ziduri din caramida inalte de 9 metri, cu nu mai putin
de treisprezece porti pentru acces.
Arhitectura mogula este imprastiata prin toate colturile orasului, chiar si in cartiere care
astazi pot parea periferice si lacustre. Puteti gasi acest tip de arhitectura la Gradinile
Shalimar, construite in 1600, la Chauburji sau la mausoleele Jahangir si Nur Jahan.
Va recomandam sa faceti o plimbare prin Parcul Jallo, unde veti gasi un lac artificial si o
gradina zoologica. Parcul Acvatic Sozo este o alta atractie din acest parc, alaturi de Sinbad,
Joy Land si Sky Land.
Daca va place sa vizitatii muzee in calatoriile dumneavoastra, trebuie sa stiti ca in Lahore
veti gasi foarte multe. La Muzeul Lahore exista expozitii budiste, artefacte islamice,
manuscrise vechi, arme, costume si bijuterii. Muzeul Fakir Khana merita o vizita datorita
tablourilor vechi, manuscriselor originale in diverse limbi si a artefactelor din sud-estul Asiei
pe care le veti gasi acolo. Muzeul Mogul a fost deschis in 1950 si se axeaza pe elemente
industriale si comerciale, care sunt menite sa arate resursele economice ale tarii. In sala
principala sunt expuse obiecte muzicale, obiecte din piele de camila, bumbac, textile brodate
si matasuri din toate orasele importante din Pakistan.

