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WINPLT

Zimowa wycieczka Koleją Transsyberyjską z polskim pilotem
na Festiwal Lodowy w Harbinie
MOSKWA – TAJSZET – IRKUCK / LISTWIANKA / JEZIORO BAJKAŁ – HARBIN – PEKIN

14 dni
8.961 km
Podróż liniowymi pociągami Kolei Transsyberyjskiej
Moskwa – rosyjska stolica z zimowym akcentem: kulig słynną rosyjską Trojką w Kołomienskim
Tajszet – tradycyjna sauna rosyjska (banja) i rosyjska gościnność pośrodku zimowych syberyjskich krajobrazów
Jezioro Bajkał – perła Syberii zimą: trekking po najgłębszym i najstarszym jeziorze świata i kulig psim zaprzęgiem
Harbin – największy lodowy festiwal na świecie

Termin:
12.02.-25.02.2019

Cena:
2.695 € od osoby

Usługi wliczone w cenę
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Warszawy do Moskwy
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Pekinu do Warszawy
☑ bilety kolejowe z Moskwy do Pekinu zgodnie z trasą (przedziały 4-os.)
☑ 5 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ 6x śniadanie, 2x kolacja, w tym słynna kaczka pekińska
☑ wszystkie konieczne transfery (z/na dworzec/lotnisko)
☑ wszystkie wymienione w programie wycieczki, kuligi i atrakcje
☑ opieka wykwalifikowanego polskiego pilota podczas całej trasy
☑ obsługa lokalnych przewodników i instruktora w Listwiance
☑ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
☑ Transsyberyjski Pakiet Podróżnika (informacje praktyczne)
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł
☑ wiza rosyjska i chińska, w tym opłaty konsularne
Koszty dodatkowe
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokoje 1-osobowe w hotelach na całej trasie: 190 € / os.
✗ przedział 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 2 osób: 770 € / os.
✗ przedział 4-osobowy do wyłącznej dyspozycji 3 osób: 513 € / os.
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki

Uczestnicy:
min 10 / max 30

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 100 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.
W programie podany został w każdym wypadku czas lokalny. Rozkład jazdy
oraz wysokość opłat konsularnych mogą ulec zmianie.
W pociągach dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie są dostępne 1-2 toalety z umywalką oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą.
Prysznice są płatne i dostępne w oddzielnym wagonie, jednak nie we wszystkich pociągach.
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Zapraszamy Państwa na 2-tygodniową zimową wyprawę liniowymi pociągami Kolei Transsyberyjskiej z Moskwy przez Tajszet i Jezioro Bajkał aż do
Harbinu i Pekinu. Jest to okazja do poznania omijającej Mongolię trasy transmandżurskiej, którą ma okazję poznać niewielu podróżników. Ofertę
kierujemy przede wszystkich do Uczestników naszych wcześniejszych letnich wyjazdów transsyberyjskich. Trasa jest jednak tak przemyślana, aby
osoby jadące pierwszy raz mogły połączyć standardowe zwiedzanie wszystkich miejsc z dodatkowymi zimowymi atrakcjami.
Będzie okazja do poznania nieco innej Moskwy – z perspektywy lodowych kreacji i przejażdżki konnym zaprzęgiem – słynną rosyjską Trojką.
Zobaczymy Syberię zimą i poznamy syberyjską gościnność, co jest marzeniem wielu transsyberyjskich podróżników. Będzie także możliwość
skorzystania z tradycyjnej sauny rosyjskiej – banji. Pod okiem instruktora zrobią Państwo pierwsze kroki po zamarzniętym Jeziorze Bajkał,
przewidziany jest też kulig psim zaprzęgiem. W Harbinie zatrzymamy się, aby zobaczyć największy i najbardziej znany na świecie festiwal lodowy
słynący z przepięknych rzeźb lodowych i gry świateł na tle zimowych klimatów. Po dotarciu do Pekinu czeka Państwa dzień wolny na zakupy, a dla
osób, które nie były jeszcze w Pekinie zorganizujemy za dopłatą intensywne zwiedzanie chińskiej stolicy i Wielkiego Muru Chińskiego.

Moskwa
(12.02.) Zbiórka na lotnisku w Warszawie, lot do Moskwy. Lądowanie wczesnym popołudniem, transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie. Po pozostawieniu bagażu wycieczka najciekawszymi stacjami metra, podczas której
zobaczą Państwo wybrane najciekawsze stacje i przekonają się dlaczego
określane są one mianem podziemnych pałaców - po drodze panorama
Wzgórz Worobiowych i rzeki Moskwy oraz krótki postój w Diełowom Centrze (Moskiewski Manhattan). Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
(13.02.) Dziś zwiedzą Państwo Kreml, Plac Czerwony i okolice. W programie przewidziany jest także spacer po słynnej historycznej ulicy Arbat znanej z piosenek Bułata Okudżawy, przy której zamieszkiwał także Aleksander Puszkin. Następnie przejazd metrem na południe Moskwy do zespołu
muzealno-architektonicznego Kołomienskoje – historycznej rezydencji rosyjskich carów i książąt – jednego z najbardziej malowniczych i urokliwych
miejsc Moskwy. Czeka tam Państwa półgodzinna wycieczka trójkonnym zaprzęgiem, czyli słynną rosyjską Trojką. Zwiedzimy także park i zespół pałacowy. Wieczorem powrót do hotelu, czas na zakupy przed podróżą. Kolacja
w hotelu, następnie transfer na dworzec i odjazd pociągiem do Tajszetu.
Transsib: (14.02.-16.02.) Podróż pociągiem.
Tajszet / Syberia
(17.02.) Rano przyjazd do Tajszetu. Gościna u naszej partnerskiej Rodziny
– w miasteczku pośrodku Syberii, w połowie drogi kolejowej z Moskwy do
Pekinu. To tutaj swój początek ma słynna, ale stosunkowo rzadko odwiedzana przez turystów Magistrala Bajkalsko-Amurska. Dziś będzie okazja
poznać prawdziwą rosyjską gościnność i zajrzeć za kulisy rosyjskiej codzienności. Czeka Państwa także wycieczka do Birjusińska – typowej syberyjskiej wsi (trasa prowadzi częściowo "syberyjską autostradą" M-53). Zrobimy krótki postój przy moście kolejowym stojącym na trasie Kolei Transsyberyjskiej, gdzie będzie można zrobić ciekawe zdjęcia. We wsi Birjusińsk
zwiedzimy kościół, z którego wieży rozciąga się przepiękny widok na trasę
Kolei Transsyberyjskiej i rzekę Birjusa. Krótka wędrówka szlakami syberyjskimi doprowadzi Państwa do punktu widokowego, z którego będzie można
podziwiać typowe syberyjskie krajobrazy. Na koniec zwiedzimy lokalne muzeum i cmentarz, na którym zostali pochowani więźniowie tutejszego GUŁAGU. Obiad przygotowany przez rodzinę w Tajszecie, czas wolny. Kolacja
z kielichem wódki i bania (tradycyjna sauna rosyjska). Gospodarze zaśpie-
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wają dla swoich gości swoje ulubione rosyjskie piosenki. Po kolacji transfer
na dworzec kolejowy i odjazd pociągiem nocnym do Irkucka.
Irkuck, Listwianka, Jezioro Bajkał
(18.02.) Rano przyjazd do Irkucka, odbiór z dworca i transfer do Listwianki
– miejscowości położonej bezpośrednio nad Jeziorem Bajkał. Dziś zwiedzą
Państwo Muzeum Bajkalskie, w programie przewidziana jest także wycieczka na Kamień Czerskiego (300 m n.p.m.). Rozciąga się stąd piękna
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. Zakwaterowanie, czas wolny i nocleg w pensjonacie w Listwiance.
(19.02.) Kulig psim zaprzęgiem oraz spacer po zamarzniętym Jeziorze
Bajkał pod okiem lokalnego instruktora. Powrót do Irkucka na nocleg.
(20.02.) Rano odjazd pociągiem do Harbinu. Podróż przez rosyjską
Republikę Buriacji, a następnie chińską prowincję Heilongjiang.
Transsib: (21.02.) Podróż pociągiem.
Harbin
(22.02.) W południe przyjazd do Harbinu. Odbiór z dworca. Dziś zrobią
Państwo pierwsze kroki po światowej sławy mieście lodowym. Harbin słynie
z największego na świecie Festiwalu Rzeźb Lodowych, który odbywa się
cyklicznie od 1963 roku. Wycieczka do Smoczej Wieży i spacer ulicami
Gogol Street oraz Central Street. Odwiedzimy także Kościół św. Zofii.
Wieczorem udamy się do miejskiego parku Zhaolin, aby zobaczyć piękne
lodowe latarnie. Nocleg w Harbinie.
(23.02.) Dziś zobaczymy zadziwiające rzeźby lodowe na Wyspie Słonecznej i pokaz sportów zimowych na rzece Songhua. Odwiedzimy też Syberyjski Park Tygrysa. Na koniec przewidziana jest wizyta w Harbin Ice & Snow
World, gdzie można będzie zostać aż do późnych godzin wieczornych.
Wieczorem transfer na dworzec i odjazd nocnym pociągiem do Pekinu.
Pekin
(24.02.) Rano przyjazd do Pekinu, transfer do hotelu. Dzień wolny do dyspozycji Uczestników. Nocleg w Pekinie w centrum miasta.
(25.02.) Transfer na lotnisko, lot powrotny do Warszawy. Pożegnanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Warszawie.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu
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sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi
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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

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

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

https://www.facebook.com/eyandtravel

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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