
BAJKAŁ I DZIKA SYBERIA
Informacje praktyczne dla uczestników wyjazdu

Charakter wyjazdu - warunki na trasie

Noclegi

• Ułan Ude i Krasnojarsk: hotel 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami.

• Siewierobajkalsk i Nowa Czara: hotel klasy turystycznej, pokoje 2-osobowe
z łazienkami.

• Katuń i Chakusy: baza turystyczna, pokoje 2-4 osobowe, toalety-wychodki,
mycie w bani lub wspólna łazienka.

• Wszędzie czysto, schludnie, domowa atmosfera.

• Jedna noc w pociągu (szczegóły poniżej w sekcji "Transport").

• Jedna noc na kutrze (kajuty wieloosobowe).

Transport
• Przejazdy między miejscowościami mikrobusami.

• Transfery podczas zwiedzania miast mikrobusami.

• Podróż koleją z Siewierobajkalska do Nowej Czary oraz z Nowej Czary do
Krasnojarska w wagonach kupiejnych z 4-osobowymi przedziałami
sypialnymi (miejsca leżące na dwóch piętrach naprzeciw siebie, a pod
oknem stolik). W każdym wagonie działa samowar. U konduktorki można
wypożyczyć szklanki oraz nabyć herbatę, kawę, ciastka itp. W ramach biletu
dostępna jest pościel. W składzie znajduje się wagon restauracyjny. W
pociągach nie ma prysznica (są toalety-łazienki, w których można się umyć
przy umywalce).

• W przypadku niektórych połączeń istnieje możliwość zarezerwowania
przedziału 2-osobowego (dostępność i cena na zapytanie).

• Po Bajkale będziemy pływać wynajętym kutrem, a rejsy na północy będą
realizowane motorówką.

• W rejonie Nowej Czary przejazdy uralem-wachtowką, czyli terenową
ciężarówką przystosowaną do przewozu pasażerów.

Bazy turystyczne są często skromne, ale
panuje w nich domowa atmosfera.

Kolacja na kwaterze prywatnej
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Wyżywienie
• Śniadania, obiady i kolacje - zgodnie z programem.

• W hotelach śniadania w restauracjach hotelowych, zwykle w formie
bufetu.

• W dużych miastach obiady i/lub kolacje w sprawdzonych lokalach.

• W Katuni domowe jedzenie przygotowywane przez gospodarzy. W
Chakusach wspólnie przygotowujemy posiłki pod kierunkiem pilota.

Czteroosobowy przedział w wagonie
kupiejnym

Dokumenty i pieniądze bezwzględnie
muszą być głęboko schowane,
najlepiej w specjalnych saszetkach czy
pasach pod odzieżą - i należy je nosić
zawsze przy sobie. Aparaty
fotograficzne czy inne cenne
przedmioty również nie powinny
znajdować się np. w zewnętrznych
kieszeniach plecaków. Złodzieje i
kieszonkowcy nie śpią!

Jeśli chodzi o dolary, należy zabierać
tylko najnowsze banknoty (z napisem
Series 2009). Starsze nie są
przyjmowane przez punkty wymiany
walut. Banknoty, które chcemy
wymienić w Rosji i wpłacić pilotowi
muszą być w idealnym stanie
(zarówno dolary jak i euro).

Pogoda
Lato na Syberii jest zazwyczaj upalne i słoneczne. W dzień temperatury
mogą osiągać 30°C., noce natomiast bywają chłodne i temperatura często
spada poniżej 10°C. Zimno może być także w trakcie przeprawy przez
Bajkał. Pogoda latem bywa bardzo zmienna, należy się spodziewać opadów
deszczu i nagłych zmian temperatury.

Pieniądze

Kursy i wymiana

Aktualne (25.11.2021) kursy rubla:

1 PLN = ok. 18 RUB, 1 USD = ok. 75 RUB, 1 EUR = ok. 84 RUB

Ruble rosyjskie najlepiej zakupić w Polsce. W razie braku takiej możliwości,
sugerujemy zabrać z kraju dolary (lub euro), a następnie wymienić je na
ruble. Inna opcja to wypłacanie pieniędzy na miejscu z bankomatów
(prowizje w zależności od banku).

Punkty wymiany walut i bankomaty będą dostępne w Ułan Ude,
Siewierobajkalsku i Krasnojarsku.

Trudności z wymianą będą podczas pobytu na prowincji i w syberyjskiej
dziczy.

Ceny i wydatki
Ceny podstawowych artykułów i usług  są zbliżone do tych w Polsce.
Dotyczy to również lokali, w których będziemy zatrzymywać się na obiady.

Na własne potrzeby (posiłki niezawarte w cenie, kawę, piwo, pamiątki)
należy mieć dodatkowo sumę 15000 RUB, czyli ok. 205 USD/180 EUR . Albo
więcej - w zależności od apetytu, pasji kolekcjonerskich czy szczodrości w
obdarowywaniu krewnych i znajomych.

Telefony i internet
Podczas pobytu w większych miejscowościach jest zasięg lokalnych sieci
komórkowych, z którymi polscy operatorzy posiadają umowy roamingowe.
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Przed wyjazdem warto zapoznać się z taryfami swojego operatora (opłaty za
połączenie mogą przekraczać 10 zł/min.)

Zasięgu może brakować w Katuni, podczas rejsu przez Bajkał, w Chakusach
oraz w trakcie podróży koleją.

Hotele, w których będziemy się zatrzymywać, na ogół udostępniają gościom
bezpłatnie dostęp do internetu.

Wiele kawiarni i restauracji udostępnia klientom bezpłatnie dostęp do
internetu.

Poza tym internet dostępny wyłącznie przez telefon, tam gdzie będzie
zasięg.

Bezpieczeństwo

Ogólne

W czasie tego wyjazdu nie będziemy podróżować po terenach uznawanych
za szczególnie niebezpieczne.

Syberyjskie góry są wielkie, dzikie, niezagospodarowane i puste. Poza
nielicznymi wyjątkami nie ma tam przygotowanych szlaków turystycznych i
schronisk, brakuje jakichkolwiek oznaczeń czy zabezpieczeń.

Będziemy poruszać się głównie po ścieżkach, oddalając się maksymalnie o
kilka godzin marszu od najbliższych siedzib ludzkich. Tym niemniej służby
ratunkowe będą oddalone o dziesiątki lub setki kilometrów i w sytuacjach
awaryjnych będziemy mogli liczyć tylko na wzajemne wsparcie i ewentualnie
na pomoc napotkanych turystów.

Przed wyjazdem warto zatroszczyć się o kondycję. Ruszając w syberyjskie
góry, pamiętajmy, że trzeba odnosić się do nich z należnym im szacunkiem i
pokorą oraz zachować dużo rozsądku!

Na turystów będą czyhały typowe zagrożenia związane z pobytem w
miastach (kieszonkowcy, ruch uliczny, nierówne chodniki).

Zdrowie
Nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe.

Zalecane są szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz kleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych.

Na bieżąco będziemy informować o obostrzeniach związanych z COVID-19.

Pogoda bywa bardzo zmienna, więc
warto nosić ze sobą kurtkę
przeciwdeszczową
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Ekwipunek i bagaż

Co zabrać?

Najważniejszy będzie odpowiedni zestaw odzieży “na cebulkę”, który
sprawdzi się przy każdej pogodzie, jednocześnie zapewniając nam komfort i
wygodę podczas podróży.

Każdy powinien mieć ze sobą:
• sprawdzone pełne buty trekkingowe sięgające za kostkę

• kurtkę membranową (nieprzemakalną i nieprzewiewną)

• ciepły polar, ewentualnie bluzę lub sweter

• koszulki (najlepiej oddychające)

• wygodne spodnie, np. trekkingowe - najlepiej sprawdzają się takie z
lekkich szybkoschnących materiałów

• spodnie zewnętrzne, membranowe (nieprzemakalne oraz nieprzewiewne)

• bieliznę (koszulkę termoaktywną z długim rękawem i kalesony lub
legginsy)

• czapkę z daszkiem lub kapelusz

• cienką czapkę, komin na szyję (szalik), rękawiczki

• ciepłe skarpetki, najlepiej wełniane

• strój kąpielowy

W ekwipunku powinny znaleźć się także:
• krem z filtrem UV

• okulary przeciwsłoneczne

• moskitiera zakładana na głowę i środek przeciwko komarom (zawartość
DEET min. 50%)

• ręcznik - najlepiej lekki turystyczny

• przybory toaletowe

• latarka czołówka (zakładana na głowę) i zapasowe baterie

• scyzoryk

• mały termos i bidon

• osobista apteczka

• klapki

• lekkie buty sportowe lub sandały

Na syberyjskie słońce najlepsze: czapka,
okulary i krem z filtrem

W podróży znakomicie sprawdzają się
spodnie z odpinanymi nogawkami, a
pasek do spodni z plastikową klamrą
bardzo ułatwia życie na lotniskach (nie
trzeba go zdejmować przy kontroli
bezpieczeństwa).

Mały plecak idealnie sprawdzi się jako
bagaż podręczny do samolotu, przyda się
także podczas codziennego zwiedzania i
pieszych wędrówek

Zabrania się przewożenia m.in.
baterii, e-papierosów, zapalniczek
benzynowych oraz zapałek
kowbojskich w bagażu rejestrowanym.
Listę przedmiotów, których nie wolno
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• kijki trekingowe

• plecak (około 30 l)

Rzeczy, które mogą się przydać:
• powerbank

• przedłużacz z listwą (liczba gniazdek  ograniczona)

• wilgotne chusteczki lub myjkę do ciała Raypath.

• moskitiera (nakładana na głowę)

Apteczka

Na wyjazd należy zabrać ze sobą podstawowe leki w małej ilości oraz
wszelkie leki zapisane przez Państwa lekarza.

Warto dobrze wyposażyć osobistą apteczkę, tym bardziej, że z wielu miejsc
do najbliższej apteki lub ambulatorium jest daleko. Powinna ona zawierać:

• plastry

• kilka opatrunków z gazy

• bandaż zwykły i elastyczny

• chustę trójkątną

• środek dezynfekujący

• sól fizjologiczną

• rękawiczki lateksowe

• środki przeciwbólowe (w tym na stłuczenia) i przeciwgorączkowe

• leki przeciwbiegunkowe

• węgiel

• koc ratowniczy (folia NRC)

Jak się spakować?

Bagaż główny do 23 kg, maksymalna suma wymiarów (długość, wysokość,
szerokość) do 158 cm.

Bagaż podręczny do 10 kg, o maksymalnych wymiarach 55x40x25 cm.

Najlepszym rozwiązaniem będzie duży plecak (50 - 70 litrów), ewentualnie
torba podróżna. Plecak warto zabezpieczyć na czas lotu. Sprawdzają się
duże worki, np. z cordury, albo innego wytrzymałego materiału, np. firmy
Wisport. Do takiego worka, oprócz plecaka, można także włożyć karimatę.

przewozić, należy sprawdzić przed
każdym przelotem.
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Nie sprawdzą się sztywne walizki o dużej objętości, które trudno będzie
upakować do mikrobusu, a później upchnąć w przedziałach kolejowych.

Bagaż powinien ważyć tyle, by każdy uczestnik mógł go samodzielnie nosić.

Na bagaż podręczny najlepiej zabrać mały plecak, w którym zmieszczą się
termos, aparat fotograficzny, butelka wody itp.

Dodatkowe informacje
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do odzieży i ekwipunku, prosimy o
kontakt z nami przed wyjazdem. Odpowiedni ekwipunek na tej trasie jest
niezbędny, a w trakcie podróży nie będzie możliwości dokupowania
brakującego sprzętu.

Z myślą o górskich wędrówkach warto zabrać swoje ulubione batoniki
energetyczne (inne przekąski i prowiant na całodniowe wyjścia kupimy na
miejscu).

Warto pomyśleć o zabraniu drobnych prezentów dla ludzi, których
będziemy spotykać w podróży. Sprawdzają się buteleczki polskich alkoholi
czy małe pamiątki z Polski (np. magnesy, breloczki itd.).

Lektura nieobowiązkowa
• Alicja i Jędrzej Łukowscy, "Bajkał. Przewodnik turystyczny" – ta książka
powstała z pasji. Pasji podróżowania po bajkalskiej Syberii i z pasji dzielenia
się wiedzą o tej niezwykłej części świata. Od ładnych paru lat jeździmy nad
Bajkał i studiujemy wszystko, co z nim związane. W naszym przewodniku
kompilujemy wiedzę zdobytą z rozmaitych źródeł z własnymi
doświadczeniami wędrówek po bajkalskich szlakach z myślą o tym, żeby
pomóc Wam w realizacji marzeń o podróży nad Bajkał.

• Piotr Malczewski, "Bajkał. Opowieść o Świętym Morzu" – bogato
ilustrowany, zarówno archiwalnymi, unikatowymi fotografiami, jak i
współczesnymi fotografiami Piotra Malczewskiego, esej, przetykany
osobistymi fragmentami z dziennika podróży. To wielowątkowa opowieść o
jednym z najbardziej magicznych miejsc na ziemi.

• Jacek Hugo-Bader, "Biała gorączka" oraz "W rajskiej dolinie wśród zielska" –
zbiory reportaży ze współczesnej Rosji (i sąsiednich krajów); czytając, trzeba
uwzględnić to, że autor poszukiwał w Rosji tematów strasznych, ludzkich
nieszczęść, i taki, a nie inny wycinek obrazu kraju przedstawił w książkach.

• Piotr Milewski, "Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej" –
Relacja z kolejowej podróży, wzbogacona znakomitymi opisami historii
budowy Transsybu i masą cytatów z rozmaitych źródeł.

• Peter Pomerantsev, "Jądro dziwności. Nowa Rosja" – przystępnie napisany,
reporterski opis dzisiejszej Rosji, a szczególnie świata polityki, biznesu i
mediów; autor – dziennikarz urodzony w ZSRR, wychowany i żyjący w
Wielkiej Brytanii

• Jakub Rybicki, "Po Bajkale" – szeroka relacja z zimowej rowerowej wyprawy
na zamarznięty Bajkał autorstwa człowieka, który ruszył tam „w

Polecamy kilka książek, które pozwolą
przed wyjazdem zagłębić się
w tematykę Rosji i trochę lepiej
zrozumieć rzeczywistość, w której
będziemy się poruszać.

"Donikąd" autorstwa Michała Milczarka

Duży wybór literatury podróżniczej
znajdziecie w naszym sklepie
internetowym na stronie
sklep.szerokietory.pl.
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poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna”; opisuje Rosję i Rosjan z zupełnie
innej perspektywy niż większość reporterów i publicystów.

• Michał Milczarek, "Donikąd" – opowieść o wyprawach na końce świata:
Kamczatkę, Kołymę, do Workuty, Ewenkii, Norylska. To zapiski z miejsc, w
których byt graniczy z nicością. To obsesyjna wędrówka na wschód przez
śnieg, kości i pustą przestrzeń w poszukiwaniu kresu mapy i kresu
rzeczywistości.

• Wacław Radziwinowicz, "Gogol w czasach Google" – wybór artykułów
byłego moskiewskiego korespondenta Gazety Wyborczej, w których opisuje
wszelakie aspekty rosyjskiej rzeczywistości.

• Andrzej Stasiuk, "Wschód" – opowieści z podróży po Mongolii i
południowej Syberii, pełne cennych spostrzeżeń dotyczących tamtejszej
rzeczywistości.
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