IKTOLH

Podróż Koleją Transsyberyjską do Irkucka
Jezioro Bajkał · Krugobajkałka · Wyspa Olchon

14 dni
5.153 km
Podróż liniowym pociągiem Kolei Transsyberyjskiej!
Moskwa – rosyjska stolica i metropolia · Jezioro Bajkał – perła Syberii, najgłębsze i najstarsze jezioro na świecie
Listwianka – Skansen Talcy i Muzeum Bajkalskie · Krugobajkałka – całodniowa wycieczka dawną trasą Kolei Bajkalskiej
Wyspa Olchon – najważniejsze święte miejsce mitologii szamańskiej, wymarzone dla miłośników dziewiczej przyrody

759 €

1.070 €

1.795 €

(pakiet ekonomiczny)

(pakiet standardowy)

(pakiet komfortowy)

-> bilet 3 klasy

-> bilet 2 klasy

-> bilet 1 klasy

-> hostele i kwatery prywatne

-> hotele i 3* hotele, pensjonat

-> dobre 3* i 4* hotele, pensjonat

Usługi wliczone w ceny pakietów:

Klasy biletowe:

☑ Transsyberyjski Pakiet Podróżnika (informacje praktyczne)

3 klasa = wagon sypialny bez przedziałów
2 klasa = przedział sypialny 4-osobowy
1 klasa = przedział sypialny 2-osobowy

☑ pakiet map i planów miast przydatnych w trasie
☑ bilety Moskwa – Irkuck zgodnie z trasą i wybranym pakietem
☑ bilety na przejazd Krugobajkałką (bez wyżywienia, bez przewodnika)
☑ 9 noclegów w pok. 2-osobowych zgodnie z trasą i wybranym pakietem
☑ śniadania w kwaterach prywatnych i hotelach (hostele bez śniadań)
☑ pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) podczas pobytu na Wyspie Olchon
☑ wiza rosyjska (pośrednictwo wizowe, opłata konsularna i voucher)
Dodatkowo do każdego pakietu można zamówić:
☑ bilet lotniczy do Moskwy i powrotny z Irkucka: od 415 € w obie strony
w zależności od miejsca wylotu, daty zamówienia i daty podróży
☑ dojazd do Moskwy + powrót z Irkucka pociągiem: od 390 € w obie strony
☑ transfery z/na dworzec kolejowy i lotnisko w Moskwie i Irkucku, w tym
transfer do/z Listwianki i na Wyspę Olchon (660 km w obie strony): 255 €
☑ zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami: 405 € - program poniżej
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą: 24 €

Pakiet komfortowy: Pociągi posiadające w składzie wagony 1 klasy nie kursują codziennie. Dlatego jeżeli w wybranym przez Państwa terminie na
danym odcinku trasy nie będzie kursował pociąg z dostępnymi wagonami
1 klasy i zmiana terminu podróży nie będzie możliwa, wówczas za dopłatą
może zostać wykupiony cały przedział 2 klasy do wyłącznej dyspozycji
dwójki osób.
Pakiet standardowy i komfortowy: ze względu na hoteli na Wyspie Olchon,
noclegi na wyspie przewidziane są w prywatnym pensjonacie. Informujemy, że ze względu na stan infrastruktury turystycznej na Wyspie Olchon
należy się liczyć z mniej komfortowymi warunkami niż w hotelach 3* lub 4*
(przykładowo: łazienka dzielona z drugim pokojem).
Zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami:
Cena zwiedzania obejmuje bilety wstępu, transport, obsługę lokalnego
przewodnika w wybranym języku oraz następujące atrakcje:
Moskwa: Kreml, Plac Czerwony i okolice, historyczna ulica Arbat i najciekawsze stacje moskiewskiego metra; Irkuck: główne zabytki miasta;
Listwianka: skansen Talcy i Muzeum Bajkalskie; Wyspa Olchon: wycieczka
na północne wybrzeże wyspy.

☑ ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 2,4% ceny imprezy
Koszty dodatkowe od osoby:
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne nie wymienione wyżej posiłki
Uwaga – jeżeli nie zamówią Państwo zwiedzania i transferów w podanych

Uwaga – lokalni przewodnicy są dostępni w językach: angielskim,
niemieckim, rosyjskim i francuskim. Przewodnicy towarzyszą Państwu
wyłącznie podczas zwiedzania (nie w pociągach).

cenach, wówczas należy je sobie zorganizować we własnym zakresie.
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Czeka Państwa dwutygodniowa podróż, w tym przejazd liniowymi pociągami Kolei Transsyberyjskiej. Oznacza to 5.153 km ciekawej trasy prowadzącej
przez Syberię, wysokogórskie krajobrazy Uralu, liczne syberyjskie metropolie i wioski.
W pociągu będzie okazja do zawarcia nowych ciekawych znajomości, zapoznania się z inną kulturą i zrobienia pięknych zdjęć. Na peronach stacji
pośrednich będą Państwo mieli okazję spróbowania świeżych regionalnych przysmaków. Na początku zwiedzą Państwo Moskwę. Podczas podróży
przewidziane są postoje ze zwiedzaniem w najciekawszych i największych miejscowościach na trasie: Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Krasnojarsku
i Irkucku. Na koniec podróży przewidziany jest pobyt na łonie natury – nad Jeziorem Bajkał: na Wyspie Olchon oraz w miejscowości Listwianka, gdzie
będzie możliwość skosztowania bajkalskiego specjału – wędzonej ryby omul i skorzystania z tradycyjnej sauny rosyjskiej – banji. Jedną z największych

atrakcji jest także całodniowa wycieczka pociągiem turystycznym dawną trasą Kolei Bajkalskiej – słynną Krugobajkałką.

Przebieg trasy

Wyspa Olchon

Moskwa

10 dzień: Przejazd na Wyspę Olchon (ok. 330 km). Jeżeli nie zamówią
Państwo dodatkowo transferów, wówczas na wyspę można dojechać i wrócić we własnym zakresie autobusem (bilet kosztuje około 25 € w jedną stronę) lub wodolotem (koszt biletu promowego wynosi około 75 € w jedną stronę). Trasa lądowa prowadzi przez malowniczy obszar górski i stepowy. Zakwaterowanie przewidziane jest w głównej miejscowości na wyspie – Chuszir.

1 dzień: Przyjazd do Moskwy, nocleg.
2 dzień: Zwiedzanie Kremla, Placu Czerwonego i okolic oraz słynnej historycznej ulicy Arbat znanej z piosenek Bułata Okudżawy, przy której zamieszkiwał także Aleksander Puszkin. Wycieczka do najciekawszych stacji
metra, podczas której zobaczą Państwo wybrane najciekawsze stacje
i przekonają się dlaczego określane są one mianem podziemnych pałaców.
Transsib: 4-6 dzień: Podróż pociągiem.

11 dzień: Pobyt na Wyspie Olchon, zwiedzanie. Przepiękna i dziewicza
Wyspa Olchon jest świętym miejscem Burjatów – narodu mongolskiego
liczącego obecnie około pół miliona osób. Nocleg na wyspie.

Irkuck, Listwianka, Jezioro Bajkał

12 dzień: Pobyt na Wyspie Olchon we własnym zakresie, nocleg.

7 dzień: Przyjazd rano do Irkucka. Zwiedzanie Irkucka i przejazd do Listwianki położonej nad Jeziorem Bajkał (65 km). Jeżeli nie zamówią Państwo dodatkowo transferów, wówczas do Listwianki można dojechać i wrócić we własnym zakresie autobusem (bilet kosztuje około 2-3 € w jedną
stronę). Jeżeli zamówią Państwo zwiedzanie z przewodnikiem, wówczas po
drodze do Listwianki zwiedzą Państwo przepięknie położony skansen Talcy
– świadectwo dawnej architektury bajkalskiej. Znajdują się tutaj oryginale
domy mieszkalne, mur obronny, kaplica, młyn wodny, szkoła wiejska oraz
karczma. Ponadto można zwiedzić stare buriackie osiedle - kilka urządzonych wewnątrz jurt, w tym jurtę szamana. W Listwiance zwiedzą Państwo
Muzeum Bajkalskie, w którym zgromadzone zostały liczne eksponaty, informacje i ciekawostki dotyczące jeziora, jego mieszkańców, ich obyczajów
oraz tutejszej flory i fauny. Nocleg.

13 dzień: Powrót do Irkucka, nocleg.

3 dzień: Czas wolny. Po południu odjazd pociągiem do Irkucka.

8 dzień: Pobyt w Listwiance. Polecamy wycieczkę na Kamień Czerskiego
(300 m n.p.m.). Rozciąga się stąd przepiękna panorama Jeziora Bajkał
i rzeki Angary. Nazwa szczytu upamiętnia polskiego zesłańca i geologa
Jana Czerskiego. Przy dobrej pogodzie widać stąd pasmo gór Chamar Daban rozciągające się przy południowym brzegu jeziora. Nocleg.
Krugobajkałka

9 dzień: Całodniowa wycieczka pociągiem turystycznym (bez przewodnika) dawną trasą Kolei Krugobajkalskiej (ok. 100 km). W trakcie wycieczki przewidziane są liczne postoje w najciekawszych miejscach.
Będzie można podziwiać liczne tunele i mosty, którymi prowadziła
wcześniej trasa Kolei Transsyberyjskiej. Wycieczka kończy się około
godz. 22:00 w Irkucku, gdzie przewidziany jest nocleg.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

14 dzień: Powrót do Polski.
Terminy, uwagi
Wycieczka jest możliwa w dowolnie wybranym terminie, także zimą, z wyjątkiem dwóch okresów, kiedy Wyspa Olchon jest odcięta od lądu: 1) od połowy grudnia do połowy stycznia + 2) od połowy kwietnia do połowy maja –
w tych okresach możliwy jest pobyt nad zatoką Małe Morze (Małoje Morje).
Początek wycieczki jest możliwy w każdą środę lub sobotę (1 dzień = środa lub sobota). Polecamy przysłanie zamówienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni przed terminem podróży.
Minimalna liczba osób: 2
Rabat 50 € od osoby od 6 razem podróżujących osób.
Wycieczka jest możliwa także w wypadku 1 osoby lub w wypadku nieparzystej liczby osób. Konieczna jest wówczas dopłata za noclegi w pokojach
1-osobowych, której wysokość zależy od wybranej opcji.
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został
czas lokalny. Rozkład jazdy oraz opłaty konsularne mogą ulec zmianie.
Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług
w momencie dokonywania rezerwacji.
W pociągach dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie są
dostępne 1-2 toalety z umywalką oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą.
Uwaga - w większości pociągów prysznice nie są dostępne.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

Maja Forysiak & Albert Kuczynski GbR

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, 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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