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SYBERIA 

20.06 – 01.07.2020 (12 DNI)       06.07 – 17.07.2020 (12 DNI)    8900 PLN 
 
Dzień pierwszy 
Przejazd autokarem z Gdańska do Warszawy w godzinach porannych. Przelot z Warszawy (Lotnisko Okęcie) do 
Irkucka  z międzylądowaniem w  Moskwie 
 
Dzień drugi 
Przylot do Irkucka. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Katedra katolicka (tablica 
pamięci polskich leśników), Sobór Objawienia Pańskiego, „Dzielnica 130” -  specjalnie stworzona strefa turystyczna, 
obejmująca dziesiątki zabytków, sklepów z pamiątkami, kawiarni, restauracji. Czas wolny na zakupy. Zwiedzanie 
miasta: Muzeum Krajoznawcze Obwodu Irkuckiego lub Muzeum Dekabrystów, spacer bulwarem nad rzeką Angarą. 
Kolacja, nocleg 
 
Dzień trzeci  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do  Wierszyny, wsi założonej przez polskich emigrantów, do dziś 
mieszkają tutaj potomkowie emigrantów z Małopolski; spacer po wsi: kościół, cmentarz, dom polski, spotkanie                        
z mieszkańcami. Przejazd autokarem przez Buriacki Okręg Autonomiczny na największą na Bajkale Wyspę Olchon. 
Przeprawa promem przez cieśninę Olchońskie Wrota do wsi Chużyr.  Przejazd marszrutkami do pensjonatu. 
Rekreacja w syberyjskiej bani, kąpiel   w Bajkale. Kolacja , nocleg 
 
Dzień czwarty 
Śniadanie. Zwiedzanie Wyspy Olchon, wyprawa marszrutkami na Półwysep Chaboj, najdalej wysuniętego na północ 
skrawka wyspy, skąd roztacza się niezapomniany widok na Bajkał, Półwysep Nos i góry. Degustacja przysmaku 
Bajkału - omula - bajkalskiej ryby endemicznej. Zwiedzanie stolicy Olchonu - wsi Chużyr, następnie wyprawa do 
Szamanki - magicznej skały Bajkału (jednego z pięciu istniejących na świecie biegunów siły duchowej). Kolacja, 
nocleg 
 
Dzień piąty 
Śniadanie. Całodniowa wycieczka statkiem na świętą, buddyjską Wyspę Ogoj, skąd widać całe „Małe Morze”                            
i wschodni Olchon (możliwość uczestniczenia w obrzędach buddyjskich); na wyspie 20 rodzajów roślin, które 
znajdują się w Czerwonej Księdze. Obiad na statku. Po drodze możliwość zobaczenia legowiska nerp - bajkalskich 
fok. Powrót, kolacja, nocleg 
 
Dzień szósty 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd marszrutkami do promu, następnie autokarem na dworzec kolejowy                  
w Irkucku. Przejazd nocnym pociągiem do Ułan-Ude (przedziały  4- osobowe) 
 
Dzień siódmy 
Przyjazd do Ułan-Ude w godzinach porannych, transfer do hotelu, śniadanie. Zwiedzanie Ułan-Ude: m.in. Sobór Matki 
Bożej „Odigritia”- najstarszego murowanego budynku w Buriacji, Rynek, Teatr Opery i Baletu, Muzeum Historii Buriacji, 
największa głowa Lenina na świecie (waga: 42 tony). Kolacja, nocleg 
 
Dzień ósmy 
Śniadanie. Wyjazd do Iwołginska – centrum buddyzmu w Rosji, zwiedzanie tamtejszego dacanu -  kompleksu 
lamaistycznych świątyń, klasztoru i religijnej uczelni. Przejazd do Tarbagataju – miejscowości zamieszkałej przez 
zabajkalskich starowierców, wizyta w muzeum - lapidarium i cerkwi starowierców. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg 
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Dzień dziewiąty 
Śniadanie (suchy prowiant), wykwaterowanie z hotelu. Transfer na dworzec kolejowy w Ułan-Ude, Przejazd 
pociągiem Kolei Transsyberyjskiej do Krasnojarska. Przejazd koleją na trasie Ułan-Ude – Irkuck – Angarsk – 
Krasnojarsk. Nocleg w pociągu, w wagonach sypialnych 
 
 
Dzień dziesiąty 
Dalsza podróż Koleją Transsyberyjską ( jest to najdłuższa linia kolejowa na świecie, która przekracza 8 stref czasowych a 
całkowita długość torów wynosi prawie 10 000 km, podczas przejazdu pokonamy ponad 2300 km). Przyjazd do 
Krasnojarska w godzinach popołudniowych.  Lunch w hotelu. Zwiedzanie miasta. Kolacja, nocleg 

 
Dzień jedenasty 
Śniadanie (suchy prowiant), wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Krasnojarsku. Przelot na trasie Krasnojarsk 
– Moskwa. Przylot do Moskwy, lunch, objazdowa,  autokarowa wycieczka po mieście: Plac Czerwony, Sobór Chrystusa, 
Arbat. Transfer do hotelu. Kolacja, nocleg 
 
Dzień dwunasty 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem na lotnisko. Przelot na trasie Moskwa – Warszawa. Przejazd 
autokarem z Warszawy do Gdańsk 

 
CENA ZAWIERA: przelot samolotem na trasach: Warszawa – Moskwa – Irkuck, Krasnojarsk – Moskwa – Warszawa 
(Aeroflot), transport klimatyzowanym autokarem na trasie Gdańsk – Warszawa – Gdańsk, transport autokarowy 
(wycieczki, transfery na lotniska na terenie Rosji), zakwaterowanie 10 noclegów: 5xhotele 3/4*, 3x pensjonat, 2x 
pociąg kolei transsyberyjskiej (wagony sypialne, 4-osobowe), wyżywienie: 10 śniadań, 4 lunche, 8 kolacji , bilet kolei 
transsyberyjskiej (2 klasa), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych , przewodników 
lokalnych w Ułan-Ude, Irkucku, Moskwie, Krasnojarsku, opiekę pilota , opłatę rejestracyjną w Rosji, ubezpieczenie 
turystyczne KL – 30.000 EUR, NNW – 15.000 PLN, CP – ubezpieczenie od chorób przewlekłych, turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 
 
CENA NIE ZAWIERA: wizy rosyjskiej (ok. 350 PLN), biletów na metro w Rosji oraz napiwków (ok. 25 EUR) 
 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

*wymagany paszport, z dwoma wolnymi stronami na pieczątki, ważny co najmniej 180 dni do dnia zakończenia 

imprezy. 
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