
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

SYBERIA: Bajkał, Buriacja, Kolej Transsyberyjska 
Czas: 22 dni

Udajemy się w podróż najsłynniejszą i najdłuższą koleją na świecie – Koleją Transsyberyjską przez mało znane i
rozległe krainy północnej Azji. Zobaczymy najgłębsze słodkowodne jezioro świata – Bajkał. Popłyniemy w rejs po
Bajkale.  Czekają  nas  piesze  wycieczki  po wyspie  Olchon,  półwyspie  Święty  Nos  i  górach  Chamar-Daban  oraz
niekończące się lasy Syberii. Poznamy znikające kultury plemion syberyjskich takich jak Buriaci czy Ewenkowie.
Odkryjemy świat na pograniczu wielu religii: buddyzmu, szamanizmu i prawosławia (odwiedzimy m. in. Iwołgińsk –
centrum buddyzmu tybetańskiego w Rosji).  Będziemy też zwiedzać stolicę Imperium Rosyjskiego – Moskwę, a
także miasta z końca świata: Irkuck i Ułan Ude.

Wyprawa Syberia: Bajkał, Buriacja, Kolej Transsyberyjska to program autorski Tomka Tułaka.

1 DZIEŃ: przelot Polska – Rosja
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i przelot do Moskwy. Zakwaterowanie i nocleg w Moskwie.
2 DZIEŃ: Moskwa
Zwiedzanie stolicy Imperium Rosyjskiego. Zobaczymy Plac Czerwony – właściwe centrum Moskwy i otaczające go
atrakcje – Mauzoleum Lenina i Cerkiew Wasyla Błogosławionego. Odwiedzimy serce Moskwy i całej Rosji  czyli
Kreml (ok.  10 USD). Ten moskiewski zamek położony na Wzgórzu Borowickim jest jednym z najpiękniejszych
zespołów architektonicznych świata. Był siedzibą książąt moskiewskich, carów rosyjskich, sekretarzy partyjnych i
prezydentów. Przespacerujemy się dawną ulicą artystów – Arbat,  gdzie można poczuć klimat dawnej Moskwy.
Nocleg w Moskwie.
3 DZIEŃ: Moskwa
Kontynuujemy  zwiedzanie  Moskwy:  Klasztor  Nowodziewiczy  –  jeden  z  najpiękniejszych  klasztorów  Rosji,
zbudowany w XVI wieku (ok.  5 USD).  Następnie  przejazd  na dworzec  Jarosławski  i  wyjazd  z  Moskwy Koleją
Transsyberyjską (najdłuższą koleją świata).
4-6 DZIEŃ: kolej transsyberyjska
Podróż Koleją Transsyberyjską z Moskwy do Irkucka przez rozległą Nizinę Syberyjską oraz wielkie miasta Rosji:
Omsk, Krasnojarsk, Nowosybirsk. Trzydniowa podróż to wyjątkowa okazja by poznać kulturę syberyjską i rosyjską,
integrując się z miejscowymi, próbując lokalnych potraw i doświadczając innych atrakcji. Pociąg zatrzymuje się co
kilka godzin. Na stacjach można zaopatrzyć się w miejscowe produkty spożywcze: obiady domowej roboty, ryby,
piwo etc. sprzedawane przez rosyjskie „babuszki”. Nocny (lub poranny) przyjazd do Irkucka.
7 DZIEŃ: Irkuck
Zwiedzanie miasta: Plac Kirowa, Cerkiew Zbawiciela (XVIII w.), Sobór Objawienia Pańskiego, Kościół Polski, Ulica
Karola Marksa. Oglądanie starej, drewnianej zabudowy mieszkalnej. Odpoczynek. Nocleg w Irkucku.
8 DZIEŃ: Listwianka
Przejazd do skansenu w Talcy  – Muzeum Budownictwa Drewnianego Ludów Bajkału.  Zwiedzanie drewnianych
zabytków kultury rosyjskiej, buriackiej i ewenkijskiej (ok. 5 USD). Przejazd do Listwianki. Zwiedzanie muzeum i
spacer do punktu widokowego Czarny Kamień. Nocleg w Listwiance.
9 DZIEŃ: Sludjanka, Arszan
Płyniemy promem do Portu Bajkał.  Całodzienny przejazd do Sludjanki  powolną koleją „Krugobajkałką”.  Dawna
trasa  kolei  transsyberyjskiej  wiedzie  wzdłuż  skalnego  wybrzeża  Bajkału  przez  liczne  tunele  i  mosty.  Przy  jej
budowie  zginęło  tysiące  robotników.  Przyjazd  do  Sludjanki.  Dalszy  przejazd  do  Arszanu  leżącego  u  podnóża
Sajanów w Dolinie Tunkińskiej, na terenie Tunkińskiego Parku Narodowego. Nocleg w Arszanie.
10 DZIEŃ: Arszan
Odpoczynek w dolinie. Tunkińska Dolina to kraina Buriatów – rodowitych mieszkańców tych terenów. W Arszanie
odwiedzamy świątynie buddyjskie (dacany), szamańskie święte miejsca, wodospady, napijemy się wody mineralnej
o wyjątkowych walorach leczniczych. Wieczorem ognisko. Fakultatywnie jednodniowy trekking w Sajanach, na Pik
Lubwi – „Górę miłości”, połączony ze zwiedzaniem okolic Arszanu. Z góry roztacza się piękny widok na Tunkińskie
Golce. Nocleg w Arszanie.
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11 DZIEŃ: Arszan
Wycieczka po Dolinie Tunkijskiej. Odwiedzamy: Kiren, gdzie znajduje się najważniejszy dacan w rejonie, Tunka
wraz z zabytkami budownictwa drewnianego, znane miejsce zesłań polaków, Żemczug z przypominającym jurtę
dacanem i inne ważne dla Buriatów miejsca religijne. Powrót na nocleg do Arszanu.
12 DZIEŃ: Sludjanka
Przejazd  do  Sludjanki  –  miejsca  słynącego  z  wielkiej  różnorodności  występujących  tam minerałów.  Wizyta  w
muzeum minerałów. Spacer brzegiem Bajkału. Nocleg w Sludjance.
13 DZIEŃ: Ułan Ude
Poranny wyjazd do Ułan Ude – stolicy Republiki Buriacji. Zwiedzanie Ułan-Ude: pomnik Lenina (dziesięciometrowa
głowa  bohatera  komunizmu),  Dom  Kupiecki,  Sobór  Hodegetrii,  Cerkiew  Świętej  Trójcy,  wizyta  w  buddyjskiej
świątyni buriackiej – dacanie. Odwiedzimy również ciekawe Muzeum Etnograficzne Kultury i Narodów Zabajkala
(ok. 5 USD), na który składa się siedem kompleksów budowli – staroruski, ewenkijski, Buriatów zabajkalskich,
przedbajkalskich, staroobrzędowców, miejski i archeologiczny. Nocleg w Ułan Ude.
14 DZIEŃ: Iwołgińsk
Wycieczka  do  Iwołgińska  –  położonego  wśród  stepów  głównego  ośrodka  buddyzmu  tybetańskiego  w  Rosji.
Zobaczymy  kompleks  buddyjskich  świątyń  i  szkołę  buddyzmu,  największą  bibliotekę  buddyjską  w  Rosji  oraz
muzeum sztuki  buddyjskiej.  Dla chętnych zwiedzanie wiosek starowierców w okolicy (ok.  10 USD).  Powrót  na
nocleg w Ułan Ude.
15 DZIEŃ: Ust-Barguzin
Poranny wyjazd z Ułan Ude. Podróż wzdłuż wybrzeża Bajkału. Po drodze obiad, kąpiel w Bajkale, grzybobranie.
Przyjazd do Ust-Barguzin niedaleko Półwyspu Święty Nos. Nocleg w Ust-Barguzin.
16 DZIEŃ: Ust-Barguzin
Przejazd do Zabajkalskiego Parku Narodowego na półwysep „Święty Nos” (wstęp ok. 5 USD). Spacer po wioskach
rybackich, odpoczynek, kąpiel w Bajkale (płytkie wody zatoki są znacznie cieplejsze niż zimne wody Bajkału na
południowym brzegu). Dla chętnych wycieczka kutrem do gorących źródeł (ok. 20 USD). Nocleg w Ust-Barguzin.
17 DZIEŃ: fakultety
Do wyboru:
– wypoczynek na okolicznej plaży w Ust-Barguzin
– całodniowy trekking na najwyższą górę półwyspu „Święty Nos” – Markowy Szczyt (ok. 5-20 USD za dojazd 5
osób), ze szczytu rozciąga się widok na Bajkał, Góry Barguzińskie i Wyspy Uszkanie czyli rezerwat foki bajkalskiej –
nerpy (jedyne miejsce  występowania  tego endemicznego gatunku),  dla  chętnych plażowanie  i  wypoczynek  w
jednej z malowniczych zatoczek półwyspu, kąpiel w krystalicznie czystej i słodkiej wodzie
– wycieczka do Doliny Barguzińskiej u podnóża gór Barguzińskich (ok. 60-70 USD, min. 4 osoby), odwiedzamy
buriackie  wioski,  święte  miejsca  Buriatów,  podczas  podróży  można  podziwiać  przepiękną  panoramę
kilkusetkilometrowego pasma Gór Barguzińskich
– całodniowy kurs statkiem do archipelagu wysp Uszkanie – rezerwatu foki bajkalskiej (ok. 100 – 130 USD)
Cena fakultetu zależy od liczby uczestników decydujących się na udział w wycieczce. Jest to teren pozbawiony
infrastruktury turystycznej, więc przy grupie mniejszej niż 5 osób cena może wzrosnąć dwukrotnie lub impreza
może nie dojść do skutku.
18 DZIEŃ: Olchon
Kilkugodzinny rejs wodolotem na stepową, skalistą wyspę Olchon. Jest to jeden z pięciu najważniejszych na Ziemi
ośrodków kultury szamańskiej, gdzie przyjeżdżają na coroczne spotkania szamani z wielu stron świata. Zachód
słońca na wyspie. Nocleg na wyspie.
19 DZIEŃ: Olchon
Całodzienna wycieczka samochodowa po stepowej wyspie Olchon: zobaczymy Przylądek Szunte – Lewyj, Choboj,
wioskę Piesczanaja znaną ze „śpiewających piasków”, Skałę Trzech Braci i Przylądek Burchan. Nocleg na wyspie.
20 DZIEŃ: Olchon
Fakultatywnie:
– rejs po Małym Morzu i odwiedziny wysp: Zamogoj, Ogoj, Borga – Dagan (ok. 35 USD)
– zwiedzanie południowej części wyspy: malownicze zatoki, pozostałości po dawnych ludach Kurykanach, Półwyspy
Chorgoj i Kobyla Głowa (ok. 20 USD)
– minitrekking po górach wyspy i wybrzeżu
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Nocleg na wyspie.
21 DZIEŃ: Irkuck
Powrót do Irkucka. Dalsze zwiedzanie miasta. Zakupy. Nocleg w Irkucku.
22 DZIEŃ: powrót do Polski
Powrót samolotem z Irkucka do Warszawy, z przesiadką w Moskwie.

Cena zawiera: przelot Warszawa - Moskwa - Warszawa, Irkuck - Moskwa, ubezpieczenie KL 25.000 EUR i NNW
20.000 PLN, przejazd koleją z Moskwy do Irkucka w wagonie ,,kupiejnym’’ (1 klasa) - 4 osoby w zamykanym
przedziale, wodolot po Bajkale, wszystkie przejazdy na trasie wyprawy (autobusy, taksówki, wynajęte samochody
itp.), noclegi: hostele (pokoje 2-4 os., sporadycznie wieloosobowe), prywatne domy, koszty organizacyjne w Polsce
i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: wyżywienia (około 10-15 USD dziennie), biletów wstępu (ok. 50 USD), zajęć fakultatywnych
(szczegóły w programie), wizy do Rosji - około 80 USD

Szczegóły dotyczące wyprawy:

• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy, z
dwiema wolnymi stronami

• w celu wyrobienia wizy rosyjskiej należy dostarczyć do Biura min. 30 dni przed terminem wyjazdu paszport,
1 aktualne zdjęcie paszportowe oraz wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy (Biuro udziela
pomocy przy wypełnianiu wniosku)

• dodatkowe  koszty  (wyżywienie,  bilety  wstępu,  napiwki)  wynoszą  około  500  USD, dodatkowo  zajęcia
fakultatywne w zależności od wybranej opcji ok. 100-200 USD

• grupa od 6 do 11 osób
• noclegi w miastach hotelach lub hostelach w pokojach 2-4 osobowych, z łazienkami lub bez (sporadycznie

mogą zdarzyć się sale wieloosobowe), na wsiach noclegi w prywatnych domach, na wyspie Olchon noclegi
w pokojach z łazienką na zewnątrz (standardy noclegów mogą różnić się w zależności od miejsca pobytu i
dostępności bazy turystycznej)

• transport:  kolej  transsyberyjska  –  podróżujemy  wagonem  „kupiejnym”  (1  klasa)  w  4-osobowych,
zamykanych przedziałach, każdy otrzymuje pościel,  bagaże można bezpiecznie ulokować w skrzyni pod
łóżkiem, pozostałe środki transportu: lokalne autobusy i busy, taksówki

• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej, ale wskazany jest dobry stan zdrowia
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, żółtaczka A i B,

błonica tężec, polio, dur brzuszny 
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