MOSKWA-PEKIN WAGONEM TURYSTYCZNYM
16-dniowa odyseja transsyberyjska
Trasa: Moskwa - Kazań - Jekaterynburg - Nowosybirsk Irkuck - Jezioro Bajkał - Ułan Bator - Pekin

Dzień 1
Przelot do Moskwy (we własnym zakresie). Powitanie na lotnisku
i transfer do hotelu. Spacer po centrum Moskwy z wizytą na Placu
Czerwony i przejażdżką słynnym moskiewskim metrem. Nocleg
w hotelu 4*. [K]
Dzień 2
Wycieczka
po
Moskwie,
obejmująca
zwiedzanie
Kremla
z zabytkowymi cerkwiami. Wieczorem wsiadamy do pociągu
i ruszamy w pierwszy odcinek podróży. Nocleg w pociągu. [S, O, K]
Dzień 3
O poranku przyjazd do Kazania, stolicy rosyjskiego Tatarstanu.
Zwiedzanie kazańskiego kremla, podziwianie widoków szeroko
rozlanej Wołgi. Wieczorem powrót do pociągu i odjazd w dalszą
drogę. Nocleg w pociągu. [S, O, K]

Dla wielu jest to podróż życia:
zaczynamy pod murami
moskiewskiego Kremla,
a kończymy - na chińskim
Wielkim Murze.
Tę wspaniałą trasę pokonamy
koleją, zatrzymując się
w najciekawszych miejscach
i odbijając z głównego szlaku.
W trakcie wyprawy będziemy
podziwiać zabytki Moskwy
i innych rosyjskich miast,
ujrzymy jezioro Bajkał - perłę
Syberii, wyruszymy
na przygodę pośród stepów
Mongolii, przekroczymy
Pustynię Gobi
i zdobędziemy Pekin.
A wszystko to w 16 dni.

Dzień 4
Około południa pociąg dociera do Jekaterynburga. Zwiedzanie Cerkwi
Na Krwi upamiętniającej zabójstwo rodziny carskiej w 1918 r. oraz
centrum miasta. Po powrocie do pociągu dalszy ciąg podróży przez
Syberię Zachodnią. [S, O, K]
Dzień 5
Przybywamy do Nowosybirska, największego miasta na Syberii, gdzie
zostaniemy tradycyjnie powitani chlebem i solą. Krótka wycieczka po
mieście, najbardziej sowieckim spośród wszystkich odwiedzanych na
trasie. W programie zwiedzanie pomnika Kolei Transsyberyjskiej
i podziwianie wielkiej rzeki Ob. [S, O, K]
Dzień 6
Podróż przez Syberię. Po drodze m.in. miniemy Krasnojarsk
i przekroczymy Jenisej. Na trasie degustacja wódki z rosyjskimi
zakąskami. [S, O, K]
Dzień 7
Przyjazd do Irkucka, stolicy Syberii Wschodniej. Zwiedzanie miasta
z tradycyjną drewnianą zabudową, pomnikiem cara Aleksandra III. Po
obiedzie przejazd na zwiedzanie skansenu Talcy. Nocleg w hotelu 3*.
[S, O, K]
Dzień 8
Po śniadaniu przejazd busem do miejscowości Listwianka, położonej
nad brzegiem Bajkału. Krótki rejs motorówką po najgłębszym
jeziorze świata. Następnie przejazd pociągiem po trasie niezwykle
malowniczej Kolei Krugobajkalskiej. [S, O, K]

Biuro Podróży Szerokie Tory

www.szerokietory.pl / kontakt@szerokietory.pl
+48 696 989 985

Dzień 9
Dalszy przejazd wzdłuż Bajkału, a następnie wzdłuż malowniczej
rzeki Selengi. Krótka wycieczka po centrum Ułan Ude i dalsza jazda
w kierunku Mongolii. Przekroczenie granicy i ciąg dalszy podróży.
[S, O, K]
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zwiedzanie Moskwy
wspaniałe świątynie i dzieła
sztuki
piknik nad brzegiem Bajkału
(o ile pogoda pozwoli)
zróżnicowane miasta na
trasie: Kazań,
Jekaterynburg,
Nowosybirsk, Irkuck,
Ułan Bator i Pekin
widokowa trasa nad
Bajkałem z dwoma
przystankami
fotograficznymi
typowe syberyjskie wioski
demonstracja jazdy konnej
w stylu mongolskim
bezpieczne wagony
w starym stylu
codzienne wykłady
o kulturze, przyrodzie
i ludziach Rosji, Mongolii
i Chiny
ceremonia powitalna
z chlebem i solą
w Nowosybirsku
uczta w carskim stylu
w pociągu
degustacja wódki, zakąsek
i kawioru
historyczny Pekin: Zakazane
Miasto i plac Tiananmen

Dzień 10
Przyjazd do Ułan Bator. Zwiedzanie miasta z klasztorem Gandan
i świątynią Czoidżin Lamy. Fakultatywnie wyjście na występ
tradycyjnego zespołu pieśni i tańca (14 EUR). Nocleg w hotelu 4*.
[S, O, K]
Dzień 11
Po śniadaniu wycieczka busem do Parku Narodowego Tereldż.
Okazja, by zobaczyć jurty koczowników, stada koni oraz jaki.
Demonstracja jazdy konnej w stylu mongolskim oraz piknik we
wspaniałych okolicznościach przyrody. Powrót na nocleg do
hotelu.[S, O, K]
Dzień 12
Poranna wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Po obiedzie transfer
na lotnisko i przelot do Pekinu. Przejazd do hotelu 4*,
zakwaterowanie. [S, O]
Dzień 13
Dzień wolny w Pekinie. [S, O]
Dzień 14
Zwiedzanie Pekinu wraz z jego najważniejszymi i najpiękniejszymi
zabytkami: zobaczymy Świątynie Nieba i przylegający do niej park,
wielki plac Tiananmen oraz stadion olimpijski. Po południu wejście
na teren Zakazanego Miasta. [S, O]
Dzień 15
Wycieczka na Wielki Mur Chiński oraz zwiedzanie grobowców dynastii
Ming. Wieczorem pożegnalna kolacja z kaczką po pekińsku [S, K]
Dzień 16
Transfer na lotnisko. [S]
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Ceny i terminy:
Termin

Cena
wagon Bolszoj

02.07 - 17.07.2020 (Moskwa-Pekin)

11 430 EUR

10.07 – 24.07.2020 (Pekin-Moskwa)

11 230 EUR

25.07 – 09.08.2020 (Moskwa-Pekin)

11 430 EUR

02.08 – 16.08.2020 (Pekin - Moskwa)

11 230 EUR

W cenie są zawarte:
-

-

podróż pociągiem w starym stylu z zakwaterowaniem
w specjalnym wagonie odpowiedniej klasy - zgodnie
z rezerwacją
panoramiczne widoki na trasie zabytkowej Kolei
Krugobajkalskiej
angielskojęzyczny przewodnik na każde na 26 osób
lokalni przewodnicy
transfery i wycieczki autobusowe zgodnie z programem
wycieczki i zwiedzanie zgodnie z programem wraz ze
wszystkimi opłatami za wstęp
posiłki zgodnie z programem (S-śniadanie, O-obiad,
K-kolacja)
usługi bagażowych na wszystkich stacjach
degustacja wódki z tradycyjnymi rosyjskimi zakąskami
opowieści o Kolei Krugobajkalskiej oraz geografii
i historii każdego kraju
prysznic w pociągu
noclegi w hotelach zgodnie z programem
przelot Ułan Bator - Pekin

Cena nie zawiera:
-

przelotów do Moskwy oraz z Pekinu
napiwków
wydatków osobistych
fakultatywnego wyjścia na występy w Ułan Bator
(koszt: 14 EUR)
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