
POCIĄGIEM DO JAKUCJI
Zimą przez śniegi i lody Syberii

To wyprawa dla prawdziwych
miłośników zimowych doznań:
widoku śnieżnych
krajobrazów, skrzypiącego
śniegu pod stopami i mrozu
szczypiącego w nos. Jedziemy
tam, żeby zobaczyć bajkalskie
lodowe cuda, doświadczyć
podróży Koleją
Transsyberyjską i przejechać
pociągiem najbardziej
spektakularny odcinek BAM-u.
Do tego trafić na przysypane
śniegiem wydmy u stóp
niebosiężnych srebrzystych
szczytów, do mroźnego
Jakucka i na skutą lodem
potężną Lenę. A w
międzyczasie rozgrzewać się
kolejnymi szklankami gorącej
herbaty i relaksować podczas
wieczornych sesji w bani.

Program

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Irkucka
z przesiadką w Moskwie. []

Dzień 2
Przylot do Irkucka, stolicy Syberii Wschodniej i miasta nieodłącznie
związanego z historią polskich zesłańców. Transfer do hotelu. Wyjście na
zwiedzanie śródmieścia z zabytkowymi cerkwiami, „polskim” kościołem oraz
oryginalną drewnianą zabudową, tworzącą niepowtarzalną atmosferę
Irkucka. Odwiedzimy Centralny Rynek, a także zobaczymy lodołamacz
„Angara” i zaporę irkuckiej hydroelektrowni. Kolacja i nocleg w hotelu. [K]

Dzień 3
Po śniadaniu jedziemy nad Bajkał, do miejscowości Listwianka. Tam
zakwaterowanie w bazie turystycznej, a następnie pierwszy spacer po tafli
zamarzniętego Morza Syberii. Później wjazd wyciągiem na Kamień
Czerskiego, skąd roztacza się piękny widok na „źródło” Angary oraz wizyta
w Muzeum Bajkalskim, odkrywającym wiele przyrodniczych tajemnic.
Rozgrzewająca kolacja, a następnie (o ile artysta nie będzie w trasie) wyjście
na koncert miejscowego barda, opiewającego uroki syberyjskiej przyrody
i wiejskiego życia. Przed snem możliwość skorzystania z bani i wzajemnego
nacierania się śniegiem. [S, K]

Dzień 4
Ruszamy poduszkowcem na eskapadę po zamarzniętym Bajkale. Naszym
celem jest malownicza Zatoka Piaszczysta, a po drodze przystanki przy
widowiskowych przylądkach Skrippier i Cziertow Most oraz przy ujściu rzeki
Gołoustnej i - przede wszystkim - spacery po tafli zamarzniętego morza
i podziwianie zjawisk lodowych. W połowie dnia rozgrzewający piknik. Po
powrocie do Listwianki mikrobusem jedziemy do Irkucka. Tam kolacja
i transfer na dworzec kolejowy, zaokrętowanie w wagonach i odjazd
w kierunku Siewierobajkalska. [S, K]

Dzień 5
Spędzamy dzień w pociągu, przyglądając się krajobrazom zaśnieżonej tajgi,
zagubionych w niej syberyjskich wiosek i chłonąc koloryt podróży rosyjską
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Przezroczysty lód Bajkału

koleją. Po drodze zobaczymy również gigantyczną zaporę hydroelektrowni
w Bracku. [-]

Dzień 6
Przed południem przyjazd do Siewierobajkalska. To jedyne miasto nad
północnym Bajkałem, założone przez budowniczych Bajkalsko-Amurskiej
Magistrali, pochodzących z najdalszych zakątków Sojuza. Wycieczka
mikrobusem do wioski Bajkalskoje, a tam przechadzka na skalisty
przylądek, z którego roztacza się wspaniała panorama Bajkału i Gór
Bajkalskich. Kolacja i nocleg w hotelu. [K]

Dzień 7
Po śniadaniu jedziemy na przeciwległy brzeg Bajkału, do Chakusów -
malowniczego sanatorium położonego wśród leśnej głuszy. Tam
regenerujące kąpiele w gorących źródłach, nacieranie się śniegiem i inne
zabiegi radujące ciało i duszę. Piknik z omulem - bajkalską rybą - w roli
głównej. Po południu powrót do Siewierobajkalska i spacer po centralnych
ulicach. Kolacja i nocleg w hotelu. [S, O, K]

Dzień 8
Śniadanie, poranna wycieczka na gwarne targowisko, transfer na dworzec
kolejowy i wyjazd pociągiem do Nowej Czary. Tego dnia czeka nas
prawdopodobnie najbardziej widowiskowy odcinek linii kolejowej w Rosji:
będziemy jechali doliną Wierchniej Angary u stóp Gór Barguzińskich,
pokonamy najdłuższy na trasie BAM-u Tunel Siewieromujskij i miniemy
dzikie Góry Stanowe. Późnym wieczorem przyjazd na stację Nowa Czara,
zakwaterowanie i nocleg w hotelu. [S]

Dzień 9
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie okolic Nowej Czary. Samochodem
terenowym ruszymy przez zamarznięte rzeki i tundrę, by dotrzeć do
największej atrakcję okolicy – Czarskie Piaski, czyli piaszczystą pustynię
rozciągającą się na przestrzeni 10 km. Tam spacery po wydmach
osiągających nawet 80 metrów wysokości, z których roztaczają się
wspaniałe panoramy z grzbietami potężnych gór Kodar w tle. W ciągu dnia
rozgrzewający piknik na wielkiej zamarzniętej piaskownicy. Po południu
powrót do Nowej Czary, spacer po miejscowości, kolacja i nocleg. [S,O,K]

Dzień 10
Śniadanie, spacer na pobliski dworzec kolejowy i wyjazd w dalszą drogę na
Wschód. Po drodze będziemy wpatrywać się w bezkres dzikich syberyjskich
gór, oglądać w połowie opuszczone osady położone pośrodku niczego, pić
kolejne szklanki herbaty i obserwować koloryt podróżowania pociągiem
przez prawdziwy koniec świata. Większość trasy będzie prowadziła
widowiskowymi dolinami rzek Oliokmy i Larby. W nocy przyjazd do Tyndy,
transfer do hotelu i nocleg. [S]

Dzień 11
O poranku wracamy na dworzec kolejowy. Podziwiamy jego oryginalną
bryłę i zwiedzamy znajdujące się w pobliżu pomniki. Następnie wsiadamy
do dobrze nam znanego wagonu i ruszamy pociągiem na północ, po
szerokich torach Kolei Jakuckiej. Będziemy jechali wśród dzikich
krajobrazów gór Stanowych i Ałdańskich. Miniemy Nieriungri - ważny
ośrodek wydobycia węgla - oraz miasteczka Ałdan i Tommot. [S]

Największe atrakcje:

• zjawiska lodowe na
zamarzniętym Bajkale

• kąpiele w gorących źródłach

• podróż Bajkalsko-Amurską
Magistralą

• wycieczka na "syberyjską
pustynię"

• zwiedzanie zamarzniętego
Jakucka

• Leńskie Słupy

• relaks w ruskiej bani
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Dzień 12
Rano przybywamy na stację Niżnyj Biestiach. Stamtąd przeprawiamy się
przez szeroko rozlaną Lenę do Jakucka i kwaterujemy się w hotelu.
Następnie ruszymy na zwiedzanie miasta. Zobaczymy gwarny Kriestiański
Rynek, gdzie mrożonki sprzedaje się na świeżym powietrzu,
przespacerujemy się po starej dzielnicy Załog oraz udamy się na centralny
plac z reprezentacyjnymi gmachami i pomnikiem Lenina. W trakcie
zwiedzania rozgrzejemy się w Skarbcu Republiki Sacha (Jakucji), odwiedzimy
niezwykłe Muzeum Mamuta i tajemnicze Królestwo Wiecznej Zmarzliny.
Wieczorem kolacja i powrót na nocleg do hotelu. Dla chętnych wyjście do
bani. [S, K]

Dzień 13
Ten dzień spędzimy na zamarzniętej Lenie. Zimnikiem, czyli drogą
wytyczoną na skutej lodem rzece, pojedziemy na wycieczkę do rezerwatu
Słupy Leńskie. Tam będziemy podziwiać liczące 100 metrów wysokości
formacje skalne, wznoszące się bezpośrednio nad brzegiem Leny.
Widowiskowe ostańce zobaczymy z poziomu zamarzniętej rzeki,
a następnie wybierzemy się pieszym szlakiem na szczyt jednego z nich.
Późnym popołudniem powrót do Jakucka. Dla chętnych wieczorny spacer
po centrum „by night”. [S, K]

Dzień 14
Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy z przesiadką w Moskwie.
Zakończenie wyprawy na Lotnisku im. Chopina. []

Uwagi

---

Białe krajobrazy Syberii z okna ciepłego
przedziału

Czarskie Piaski - pustynia zagubiona
wśród gór

Terminy i ceny

23.01.2022 - 05.02.2022 10 900 PLN

Cena zawiera
• przeloty Warszawa - Irkuck; Jakuck - Warszawa

• zakwaterowanie: hotel 3* (pokoje 2-osobowe) w Irkucku i Jakucku; hotele
turystyczne (pokoje 2-osobowe) w Siewierobajkalsku, Nowej Czarze
i Tyndzie; baza turystyczna w Listwiance (domki 2-3-os. z toaletami); 3 noce
w pociągu (wagony sypialne, przedziały 4-os.)

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)

• transport: mikrobusami; pociągami na odcinkach Irkuck-Siewierobajkalsk,
Siewierobajkalsk-Nowa Czara, Nowa Czara-Tynda, Tynda-Niżnij Biestiach -
w wagonach sypialnych (kupiejnych), przedziały 4-os.; samochodami
terenowymi; poduszkowcami nad Bajkałem

• opiekę pilota
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Zamarzniętą Leną dotrzemy do Leńskich
Słupów

• ubezpieczenie KL 40 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 400 USD

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 850 PLN
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