
TRANSSYBERYJSKA ZIMA
Zimowa podróż Koleją Transsyberyjską

Zwiedzanie rosyjskich miast
w zimowej odsłonie, lodowe
rzeźby, pejzaże zasypanej
śniegiem Syberii i magia
zamarzniętego Bajkału. Takie
atrakcje czekają uczestników
zimowej podróży Koleją
Transsyberyjską. Pokonamy
trasę z Moskwy do Irkucka, by
po drodze odwiedzić
najciekawsze miejsca
i doświadczyć wielu cennych
spotkań. Różnorodny program
zapewni masę wrażeń
związanych z poznawaniem
historii i zagłębianiem się
w kulturę Rosji, próbowaniem
regionalnych dań
i aktywnościami na świeżym
powietrzu we wspaniałej
scenerii syberyjskiego morza.

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy. Transfer do
hotelu, kolacja, a następnie wieczorna przechadzka po centrum. Słynnym
moskiewskim metrem, zatrzymując się na najpiękniejszych stacjach,
pojedziemy na Plac Czerwony. Tam spacer między podświetlonymi murami
Kremla, fasadą Głównego UniwerMagu, gmachem Muzeum Historycznego
i bajeczną bryłą soboru Wasyla Błogosławionego. By night zobaczymy także
słynny Teatr Bolszoj oraz plac Maneżowy z Hotelem Moskwa. Powrót na
nocleg do hotelu. [K]

Dzień 2
Po śniadaniu jedziemy z lokalnym przewodnikiem na Kreml, by zobaczyć
siedzibę prezydenta (a dawniej I sekretarzy), zabytkowe cerkwie oraz wielkie
car-dzwon i car-armatę. Następnie wzdłuż rzeki Moskwy udamy się do
największej świątyni miasta, soboru Zbawiciela. Później moskiewskimi
prospektami pojedziemy na Wzgórza Worobiowe, skąd – sprzed gmachu
uniwersytetu – roztacza się panorama miasta. Po południu czeka nas wizyta
w Parku Zwycięstwa i w nowoczesnej dzielnicy Moscow City. Kolację zjemy
w restauracji w okolicy placu Trzech Dworców – Leningradzkiego,
Jarosławskiego i Kazańskiego. Wyjazd nocnym pociągiem do
Jekaterynburga. [S, K]

Dzień 3
Cały dzień spędzamy w pociągu jadącym na wschód. Urządzamy się
w transsyberyjskiej rzeczywistości. Przyzwyczajamy się do naszego ciepłego
wagonu, układamy rzeczy na swoich miejscach. Pijemy kolejne szklanki
herbaty z samowaru, nawiązujemy znajomości i rozmawiamy, robimy
wycieczki do wagonu restauracyjnego, wpatrujemy się w zimowe widoki za
oknem. [-]

Dzień 4
W połowie dnia przybywamy do Jekaterynburga, nazywanego „Bramą
Uralu”. Ruszamy na zwiedzanie miasta: skwer historyczny i zapora na rzece
Iseć, cerkiew Na Krwi – zbudowana w miejscu, gdzie rozegrał się dramat
cara Mikołaja II i rodziny Romanowów. Wyjazd za miasto na symboliczną
granicę Europy i Azji - toast i sesja fotograficzna na styku kontynentów. Po
powrocie do miasta wieczorne wyjście do “lodowego miasteczka”
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Naszą podróż rozpocznie zwiedzanie
Moskwy w zimowej szacie

z wykonanymi z lodu rzeźbami i zjeżdżalniami. Kolacja i nocleg
w Jekaterynburgu. [K]

Dzień 5
Po śniadaniu jedziemy do wieżowca Wysockij, upamiętniającego słynnego
rosyjskiego pieśniarza i podziwiamy panoramę Jekaterynburga z punktu
widokowego na najwyższym piętrze. Następnie przemieszczamy się na
dworzec kolejowy, skąd wyruszymy w dalszą podróż Koleją Transsyberyjską.
Jedziemy przez rozległą Nizinę Zachodniosyberyjską, obserwujemy
zasypaną śniegiem zimową krainę i wypatrujemy kolejne mijane wioski
i miasteczka. [S]

Dzień 6
W południe przyjazd do położonego nad Obem Nowosybirska –
największego miasta Syberii. Krótkie zwiedzanie: dworzec kolejowy
(największy na trasie Transsybu), nabrzeże wielkiej rzeki Ob, plac Lenina
z wielkim modernistycznym gmachem opery, przejazd szerokimi
prospektami wśród betonowych bloków i przerwa na obiad w stołówce.
Następnie jedziemy mikrobusem do Tomska, gdzie po przybyciu na miejsce
czeka nas wieczorny spacer wśród bajecznie zdobionych drewnianych
domów. Kolacja i nocleg w Tomsku. [S, K]

Dzień 7
Od rana ruszamy na zwiedzanie Tomska: spacer ulicami z zachowaną
oryginalną drewnianą zabudową, zwiedzanie Muzeum Architektury
Drewnianej, prezentującym tak charakterystyczne dla Syberii dzieła sztuki
snycerskiej. Następnie przejazd na punkt widokowy i w miejsce założenia
miasta oraz zwiedzanie kościoła katolickiego pw. Opieki Matki Boskiej.
Przespacerujemy się także centralną ulicą Lenina skupiającą najważniejsze
gmachy użyteczności publicznej. Wieczorem wyjazd za miasto, a tam:
kolacja przygotowana na ognisku, relaks w ruskiej bani oraz kąpiele
w przeręblu. Powrót na nocleg do Tomska.
[S, K]

Dzień 8
Po śniadaniu odwiedzimy niezwykłe muzeum ofiar represji stalinowskich
zorganizowane w dawnej siedzibie NKWD. Następnie mikrobusem jedziemy
do Jurgi, czyli na najbliższą stację Kolei Transsyberyjskiej, i wsiadamy do
dobrze nam znanego wagonu. Jedziemy dalej na wschód, po drodze mijając
Krasnojarsk i przekraczając kolejną wielką rzekę: Jenisej.
[S]

Dzień 9
Miło spędzamy czas w wagonie mknącym przez syberyjskie bezkresy. Czas
na rozmowy, kolejne szklanki herbaty, relaks, czytanie książek, wizyty
w wagonie restauracyjnym i spacery po peronach na kolejnych mijanych
stacjach. Wieczorem przyjeżdżamy do Irkucka. Tam transfer do hotelu na
nocleg. Dla chętnych spacer bulwarami nad Angarą, jedyną rzeką
wypływającą z Bajkału. []

Dzień 10
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

Największe atrakcje:

• zwiedzanie zabytków Moskwy

• Nowosybirsk - największe
miasto Syberii

• drewniana architektura
Tomska

• przejazd pociągiem przez
zaśnieżoną Syberię

• koloryt podróży Koleją
Transsyberyjską

• zjawiska lodowe na
zamarzniętym Bajkale

• relaks w ruskiej bani
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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 11
Ruszamy poduszkowcem na eskapadę po zamarzniętym Bajkale. Naszym
celem jest malownicza Zatoka Piaszczysta. Po drodze zatrzymamy się też
przy widowiskowych przylądkach Skrippier i Cziertow Most oraz przy ujściu
rzeki Gołoustnej i - przede wszystkim - będziemy spacerować po tafli
zamarzniętego morza oraz podziwiać zjawiska lodowe. W połowie dnia
rozgrzewający piknik. Po powrocie do Listwianki dla chętnych - okazja do
kąpieli w przeręblu wyciętym w tafli zamarzniętego Bajkału połączonej
z korzystaniem z bani. [S, O, K]

Dzień 12
Po śniadaniu pożegnanie z Bajkałem i powrót mikrobusem do Irkucka -
600-tysięcznej stolicy Syberii Wschodniej i miasta związanego z historią
polskich zesłańców. Tam ruszymy na zwiedzanie śródmieścia z zabytkowymi
cerkwiami, polskim kościołem oraz oryginalną drewnianą zabudową,
tworzącą niepowtarzalną atmosferę Irkucka. Odwiedzimy także gwarny
Centralny Rynek, gdzie będzie czas na zakupy prezentów dla krewnych
i znajomych. Następnie zobaczymy zabytkowy lodołamacz Angara
i przejedziemy po zaporze irkuckiej hydroelektrowni. Kolacja i ostatni nocleg
na Syberii. [S, K]

Dzień 13
Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy z przesiadką w Moskwie.
Zakończenie wyprawy na warszawskim lotnisku. []

Uwagi

---

Koleją Transsyberyjską będziemy
przemierzać zasypane śniegiem
przestrzenie

Wspaniała drewniana zabudowa Tomska Terminy i ceny

29.01.2022 - 10.02.2022 10 400 PLN

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

• zakwaterowanie: hotele 3* (pokoje 2-osobowe); 4 noclegi 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 Moskwa-Jekaterynburg,
Jekaterynburg-Nowosybirsk, Jurga-Irkuck - w wagonach sypialnych
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Po zamarzniętym Bajkale i jego
wspaniałościach będziemy poruszać się
poduszkowcem

(kupiejnych), przedziały 4-os.; komunikacją miejską podczas zwiedzania
miast; poduszkowcami nad Bajkałem

• usługi lokalnego przewodnika w Moskwie

• opiekę pilota

• 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: 300 USD

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 50 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 600 PLN
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