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BAJPLT

Jezioro Bajkał – perła Syberii
Wycieczka z polskim pilotem
IRKUCK – KRUGOBAJKAŁKA – WYSPA OLCHON – LUKOMORIE – UŁAN UDE – IRKUCK – LISTWIANKA

12 dni

Jezioro Bajkał – perła Syberii, najgłębsze i najstarsze jezioro na świecie
Krugobajkałka – całodniowa wycieczka dawną trasą Kolei Bajkalskiej
Wyspa Olchon – najważniejsze święte miejsce mitologii szamańskiej, wymarzone dla miłośników dziewiczej przyrody
pociąg liniowy z Ułan Ude do Irkucka – 200 km wzdłuż brzegu Bajkału!
Listwianka – Skansen Talcy i Muzeum Bajkalskie

Cena:

Termin:
23.08.-03.09.2018

2.299 € od osoby

Uczestnicy:
min 10 / max 30

Usługi wliczone w cenę

Koszty dodatkowe

☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Warszawy do Irkucka *
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Irkucka do Warszawy *
☑ bilet kolejowy 2 klasy z Ułan Ude do Irkucka (przedziały 4-os.)
☑ 7 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ 2 noclegi na Wyspie Olchon w pensjonacie (współdzielone łazienki)
☑ 1 nocleg w kurorcie Lukomorie nad Bajkałem (pokoje 2-osobowe)
☑ 10x śniadanie, 2x obiad (1 w formie prowiantu), 3x kolacja
☑ wszystkie konieczne transfery (z/na dworzec/lotnisko)
☑ całodniowa wycieczka Krugobajkałką
☑ transfer z Irkucka na Wyspę Olchon (ok. 330 km)
☑ kilkugodzinny rejs po Jeziorze Bajkał z Wyspy Olchon do Lukomorie
☑ opieka wykwalifikowanego polskiego pilota podczas całej trasy
☑ obsługa lokalnego przewodnika na Wyspie Olchon
☑ obsługa lokalnego przewodnika w Irkucku, Listwiance i Skansenie Talcy
☑ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych
☑ Transsyberyjski Pakiet Podróżnika (informacje praktyczne)
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł
☑ wiza rosyjska, w tym opłata konsularna i voucher turystyczny

✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokój 1-osobowy w hotelach na całej trasie: 295 € / os.
✗ przedział 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 2 osób: 79 € / os.
✗ przedział 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 3 osób: 26 € / os.
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki

* linia Aeroflot Russian Airlines

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 90 dni przed terminem podróży
(późniejsze zgłoszenia nie są wykluczone). Oferta jest ważna wyłącznie
w wypadku zgłoszenia się na wycieczkę wymaganej liczby uczestników.
W wypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby uczestników osoby, które
zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie mają prawo do przepisania się na drugi
termin lub odzyskania wszystkich wpłat wniesionych na poczet imprezy.
Istnieje także możliwość skorzystania z oferty indywidualnej w tym samym terminie (bez polskiego pilota) – cena imprezy może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania i/lub
zmian w programie mających na celu poprawienie jakości oferowanych usług
i/lub podyktowanych koniecznością dostosowania trasy i programu do pogody,
aktualnej sytuacji na miejscu destynacji, zmian ze strony przewoźników i/lub
zmian rozkładu jazdy pociągów i/lub w wypadku zaistnienia innych okoliczności
mających wpływ na przebieg imprezy.
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Przebieg trasy

Transsib: (31.08.2018) Podróż pociągiem (około 6 godzin) – początkowo
trasa wiedzie przez ciekawą rosyjską Republikę Buriacji, a następnie przez

Irkuck

około 200 km wzdłuż brzegu Jeziora Bajkał. Jest zdecydowanie bardziej

23.08.2018: Po południu zbiórka na lotnisku w Warszawie. O godz. 20.00

urozmaicona od trasy stosunkowo monotonnej Moskwa-Irkuck, są liczne

lot do Irkucka z przesiadką w Moskwie – spotkanie z pilotem prawdopodob-

rzeki, serpentyny i zakręty, co pozwala fotografować pociąg na tle pięknych

nie dopiero na lotnisku w Moskwie (noc w samolocie, lot z Moskwy do Ir-

krajobrazów. Po południu przyjazd do Irkucka i transfer do hotelu, gdzie

kucka trwa 6 godzin).

przewidziany jest nocleg.

24.08.2018: Około południa czasu lokalnego lądowanie w Irkucku, odbiór

Listwianka

z lotniska i transfer do hotelu. Odpoczynek, czas wolny, nocleg w Irkucku.
Krugobajkałka

01.09.2018: Zwiedzanie Irkucka i wycieczka do Listwianki. Po drodze zwiedzą Państwo przepięknie położony skansen Talcy – świadectwo dawnej ar-

25.08.2018: Całodniowa wycieczka pociągiem turystycznym dawną trasą

chitektury bajkalskiej. Znajdują się tutaj oryginale domy mieszkalne, mur

Kolei Krugobajkalskiej (ok. 100 km). W trakcie wycieczki przewidziane są

obronny, kaplica, młyn wodny, szkoła wiejska oraz karczma. Ponadto moż-

liczne postoje w najciekawszych miejscach. Będzie można podziwiać liczne

na zwiedzić stare buriackie osiedle - kilka urządzonych wewnątrz jurt,

tunele i mosty, którymi prowadziła wcześniej trasa Kolei Transsyberyjskiej –

w tym jurtę szamana. W Listwiance wycieczka na Kamień Czerskiego (300

inżynierski majstersztyk. Wycieczka kończy się około godz. 21:00 w Irkuc-

m n.p.m.). Rozciąga się stąd przepiękna panorama Jeziora Bajkał i rzeki

ku, gdzie przewidziany jest nocleg.

Angary. Nazwa szczytu upamiętnia polskiego zesłańca i geologa Jana
Czerskiego. Przy dobrej pogodzie widać stąd nawet pasmo gór Chamar

Wyspa Olchon

Daban rozciągające się przy południowym brzegu jeziora. Następnie

26.08.2018: Transfer na urokliwą Wyspę Olchon oddaloną od Irkucka o 330

zwiedzanie Muzeum Bajkalskiego, w którym zgromadzone zostały liczne

km. Trasa lądowa z Irkucka na Wyspę Olchon prowadzi między innymi

eksponaty, informacje i ciekawostki dotyczące jeziora, jego mieszkańców,

przez malowniczy pagórkowaty krajobraz stepu Tageran, który jest z pew-

ich obyczajów oraz tutejszej flory i fauny. Powrót na nocleg do Irkucka.

nością jednym z najbardziej egzotycznych miejsc nad Jeziorem Bajkał.
Step Tegeran był od dawien dawna zamieszkiwany. Według badań archeologicznych to właśnie tutaj znaleziono jedne z najstarszych osiedli ludzkich
nad Bajkałem. Dzisiejsi mieszkańcy to przeważnie Buriaci. W połączeniu
z krajobrazem stepowym można poczuć się tutaj prawie jak w Mongolii.
Transfer trwa łącznie około 7 godzin włącznie z przeprawą promową. Kolacja i nocleg na wyspie w głównej wiosce o nazwie Chużyr.

02.09.2018: Dzień wolny w Irkucku. Mogą dziś Państwo zwiedzić Muzeum
Dekabrystów lub przejść się irkucką promenadą nad Angarą. Możliwa będzie także wycieczka fakultatywna do Wierszyny (około 130 km od Irkucka)
– polskiej wioski, cena będzie zależała od liczby chętnych. Uwaga - do
Wierszyny prowadzi tylko jedna wyboista, gruntowa droga, która po wielkich
opadach staje się właściwie nieprzejezdna i odcina wieś od świata. Stąd
zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie uwarunkowanych pogodą.

27.08.2018: Przepiękna i dziewicza Wyspa Olchon jest świętym miejscem
Burjatów – narodu mongolskiego liczącego obecnie około pół miliona osób.
Dziś zwiedzą Państwo jej najciekawsze zakątki (wycieczka kilkugodzinna
z lokalnym przewodnikiem). Kolacja i nocleg na wyspie.

Wieczorem kolacja pożegnalna w Irkucku. Nocleg.
03.09.2018: Po śniadaniu transfer na lotnisko i powrót samolotem do Polski
(przesiadka w Moskwie).

Lukomorie
28.08.2018: Rejs wynajętym wodolotem na przeciwległy brzeg Jeziora Bajkał do miejscowości Ust Barguzin. Po drodze zobaczą Państwo półwysep

W pociągu dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie są dostępne 1-2 toalety z umywalką oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą.

Swiatoj Nos. Nocleg w resorcie Lukomorie tuż nad brzegiem Bajkału – pięk-

Uwaga – na trasach transsyberyjskich kursują wyłącznie pociągi z wagonami

ne widoki!

sypialnymi. Nawet podczas kilkugodzinnego przejazdu trasą Ułan Ude –
Irkuck zostaną Państwo rozlokowani w wagonie sypialnym. Górne łóżka

Ułan Ude

można zwykle złożyć wykorzystując do siedzenia łóżka dolne.

29.08.2018: Transfer do Ułan Ude (około 220 km). Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu w centrum buriackiej stolicy.

W programie podany został w każdym wypadku czas lokalny. Rozkład jazdy
oraz wysokość opłat konsularnych mogą ulec zmianie.

30.08.2018: Zwiedzanie Ułan Ude, w którym znajduje się największa głowa
Lenina na świecie. Wizyta w przepięknym Muzeum Etnograficznym. Nocleg
w Ułan Ude.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

EYAND TRAVEL · Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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