
SYBERIA W PIGUŁCE
Najciekawsze zakątki w samym sercu Syberii

Nie trzeba mieć dwóch tygodni
urlopu, żeby zobaczyć
najpiękniejsze zakątki Syberii!
Oto propozycja skróconego
programu zwiedzania okolic
Bajkału: odwiedzimy
najbardziej atrakcyjne miejsca
nad jego brzegami, nacieszymy
się widokami wspaniałej
przyrody i zetkniemy się
z kulturą mieszkańców tej
części świata. Nie zabraknie
też romantycznych zachodów
słońca i wieczorów przy
ognisku, a cały wyjazd zamknie
się w 11 dniach.

Bajkał potrafi zachwycić swoimi
krajobrazami

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Irkucka przez
Moskwę. [-]

Dzień 2
Wczesnym rankiem przylot do 600-tysięcznego Irkucka. Spotkanie
z kierowcą i transfer na dworzec kolejowy. Wyjazd pociągiem Kolei
Transsyberyjskiej do Ułan Ude. Po drodze, na stacji Sludianka spotkanie
z grupą i pilotem. Po południu wizyta w Tarbagataju u zabajkalskich
starowierców, których kultura niematerialna jest wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy tam muzeum-lapidarium
i odbudowaną cerkiew oraz wysłuchamy koncertu tradycyjnych ruskich
pieśni w unikatowym polifonicznym wykonaniu. Spróbujemy również
tradycyjnych dań. Nocleg w hotelu w Ułan Ude. [K]

Dzień 3
Po śniadaniu zwiedzanie centrum Ułan Ude: cerkiew Hodegetrii, Plac
Rewolucji z „Sukiennicami”, „Arbat” oraz pomnik – największa na świecie
głowa Lenina. Następnie wizyta w Iwołgińsku – centrum rosyjskiego
buddyzmu, a następnie przejazd mikrobusem z powrotem nad Bajkał, do
Ust’-Barguzina. Po drodze wizyta w syberyjskim uzdrowisku Goriaczińsk
oraz przystanki w urokliwych miejscach nad brzegami Bajkału. Po
zakwaterowaniu u gospodarzy i obfitej domowej kolacji, podziwianie
zachodu słońca na najbardziej romantycznej plaży nad Bajkałem. [S, K]

Dzień 4
Na cały dzień jedziemy do rozległej Doliny Barguzińskiej leżącej pomiędzy
grzbietami Gór Barguzińskich oraz Ułan-Burgasów. Poruszając się wśród
malowniczych stepów, odnajdziemy petroglify sprzed 2 tys. lat, obejdziemy
święty Byk-Kamień, wdrapiemy się na punkt widokowy, wykąpiemy
w płytkim jeziorku i poszukamy śladów przeszłości na cmentarzu
w Barguzinie. W międzyczasie piknik w pięknych okolicznościach przyrody.
Pod koniec dnia powrót do Ust’-Barguzina i kolacja. [S, O, K]

Dzień 5
Całodniowa wycieczka do Zatoki Cziwyrkujskiej, którą od zachodu zamyka
górski masyw płw. Święty Nos, a od wschodu postrzępione szczyty Gór
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Barguzińskich. Statkiem przeprawimy się do Zatoki Zmiejnej, gdzie będzie
można zanurzyć się w leczniczych gorących źródłach nad samym brzegiem
Bajkału. To także idealne miejsce na plażowanie i kąpiele w jeziorze.
Wieczorem powrót do Ust’-Barguzina na kolację. [S, K]

Dzień 6
Po śniadaniu transfer do przystani znajdującej się przy ujściu rzeki Barguzin.
Okrętujemy się na wynajętym kutrze, z pokładu którego będziemy
podziwiać największą zatokę Bajkału – Barguzińską. Dalej, mijając płw.
Święty Nos, kierujemy się do cieśniny Małe Morze i oglądamy urozmaicone
skalnymi przylądkami wybrzeża wyspy Olchon. Wieczorem przypływamy do
wioski Chużyr. Zakwaterowanie w prywatnym pensjonacie, kolacja i nocleg.
[S, K]

Dzień 7
Całodniowa wycieczka na UAZ-safari – będziemy jeździć drogami
i bezdrożami przez malownicze stepy północnej części Olchonu. Po drodze
m.in. odwiedzimy osadę Piesczanaja (ruchome wydmy; miejsce dawnego
łagru stalinowskiego), zatrzymamy się na skalistych przylądkach Trzej Bracia
i Choboj oraz w urokliwej dolince Uzury nad brzegiem Bajkału. Spróbujemy
też ugotowanej na ognisku uchy ze świeżo złowionych omuli. Wieczorem
obiadokolacja i nocleg, a przedtem porządne mycie w bani. [S, O, K]

Dzień 8
Dzień „wypoczynkowo-spacerowy” na Olchonie. Piesza wycieczka do osady
Charancy: wędrówka przez urzekające stepy, podziwianie widoków Małego
Morza, plażowanie nad Zat. Sarajską, próby zanurzenia się w cieplejszych
zatoczkach. Zobaczymy także Skałę Szamankę – wizytówkę Bajkału,
uważaną przez wyznawców szamanizmu za jedno z 9 najświętszych miejsc
Azji. Po kolacji okazja, by spróbować magicznego trunku syberyjskich
szamanów z tradycyjnymi zakąskami. [S, K]

Dzień 9
Przejazd mikrobusem do Wierszyny - „polskiej wioski” pod Irkuckiem,
założonej ponad 100 lat temu przez dobrowolnych emigrantów z południa
kraju. Spacer po miejscowości, wizyta na cmentarzu, zwiedzanie kościoła.
Zakwaterowanie u gospodarzy, kolacja z tradycyjnymi wierszyńskimi
potrawami i toast spełniony kieliszkiem wyśmienitego trunku z miejscowego
„źródełka”. Później czas na nocne Polaków rozmowy. [S, K]

Dzień 10
Wyjazd do Irkucka. Po przybyciu zakwaterowanie w hotelu, a następnie
poznawanie miasta: cerkiew Zbawiciela z początku XVIII w., sobór
Objawienia Pańskiego, neogotycki „polski kościół” i oryginalna drewniana
zabudowa, tworząca niepowtarzalną atmosferę Irkucka. Wizyta na gwarnym
Centralnym Rynku, by zakupić wędzone ryby, kawior i domowe konfitury
oraz suweniry dla krewnych i znajomych. Kolacja i nocleg. [S, K]

Dzień 11
Transfer na lotnisko. Przelot z Irkucka przez Moskwę do Warszawy. [-]

Uwagi

Przeloty Warszawa - Irkuck - Warszawa oraz przejazd pociągiem do

Największe atrakcje:

• wspaniałe widoki Bajkału

• drewniana zabudowa Irkucka

• buddyzm w Buriacji

• noclegi u syberyjskich
gospodarzy

• rejs przez jezioro Bajkał

• UAZ-safari na wyspie Olchon

• wizyta w Wierszynie - polskiej
wsi na Syberii

Ognisko nad brzegiem syberyjskiego
morza
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Sludianki 2. dnia (ok. 3 godz.) odbywają się bez opieki pilota. 2. dnia
uczestnicy dołączają do grupy realizującej program „Bajkał i syberyjska
okolica".

Podczas podróży będziemy nocować u
miejscowych gospodarzy

Terminy i ceny

12.06.2022 - 22.06.2022

19.06.2022 - 29.06.2022

10.07.2022 - 20.07.2022

07.08.2022 - 17.08.2022

04.09.2022 - 14.09.2022

9 800 PLN

9 800 PLN

9 800 PLN

9 800 PLN

9 800 PLN

Cena zawiera
• przeloty Warszawa - Moskwa - Irkuck; Irkuck - Moskwa - Warszawa

• zakwaterowanie: hotele *** w Irkucku i Ułan Ude (pokoje 2-os.); baza
turystyczna w Chużyrze (pokoje 2-os., toalety/wychodki, prysznice na
zewnątrz); kwatery prywatne w Ust'-Barguzinie (pokoje 2-os., toalety
wspólne, mycie w bani); nocleg u gospodarzy w Wierszynie (pokoje 2-4-os.);
korzystanie z bani (tam, gdzie jest dostępna) bez dodatkowych opłat

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

• transport: mikrobusami i samochodami terenowymi; pociągiem z Irkucka
do Ułan Ude (wagony sypialne, przedziały 4-os.); rejs przez Bajkał

• występ folklorystyczny w Tarbagataju

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rezerwatów i parków narodowych

• opiekę pilota

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

• koszty wizowania

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 200 USD

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 360 PLN

• wyżywienia nieujętego w programie
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