MOSKWA - TRANSSYB - BAJKAŁ MONGOLIA
Program wyjazdu

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy.
Transfer do hotelu, kolacja, a następnie wyjazd do centrum. Słynnym
moskiewskim metrem, zatrzymując się na najpiękniejszych stacjach,
pojedziemy na Plac Czerwony. Tam spacer między murami Kremla,
fasadą Głównego UniwerMagu, gmachem Muzeum Historycznego i
bajeczną bryłą Soboru Wasyla Błogosławionego. Zobaczymy także
słynny Teatr Bolszoj oraz plac Maneżowy z Hotelem Rossija. Powrót
na nocleg do hotelu. [K]
Dzień 2 Po śniadaniu jedziemy mikrobusem 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.
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. Wieczorem spacer po Arbacie - słynnym
moskiewskim deptaku, kolacja i transfer na lotnisko. W nocy wylot
do Tomska. [S, K]
Dzień 3 O poranku przylot do Tomska. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, czas na krótki wypoczynek po nocnym przelocie. Po
obiedzie zwiedzanie miasta: spacer ulicami z zachowaną oryginalną
drewnianą zabudową, zwiedzanie Muzeum Architektury Drewnianej,
prezentującym tak charakterystyczne dla Syberii dzieła sztuki
snycerskiej. Odwiedzimy także niezwykłe muzeum ofiar represji
stalinowskich zorganizowane w dawnej siedzibie NKWD. Następnie
przejazd na punkt widokowy i do miejsca założenia miasta oraz
zwiedzanie kościoła katolickiego pw. Opieki Matki Boskiej. Nocleg w
Tomsku. [O, K]
Dzień 4 Przejazd do położonego nad Obem Nowosybirska –
największego ośrodka miejskiego na Syberii. Zwiedzanie miasta i
okolic: miasteczko akademickie, muzeum kolejnictwa, plac Lenina z
wielkim modernistycznych gmachem opery, dworzec kolejowy
(największy na trasie Transsybu). Odjazd wieczornym pociągiem do
Irkucka. [S, K]
Dzień 5 Dzień wypoczynkowy w pociągu. Mijamy Krasnojarsk,
przekraczamy Jenisej, podziwiamy coraz dziksze krajobrazy
porośniętych tajgą gór i widoki rwących górskich rzek.
Dzień 6 Przybycie do 600-tysięcznego Irkucka – stolicy Syberii
Wschodniej i miasta związanego z historią polskich zesłańców.
Transfer do hotelu, a następnie zwiedzanie: zabytkowe cerkwie z
XVIII w., neogotycki „polski kościół”, Centralny Rynek oraz oryginalna
drewniana zabudowa, tworząca niepowtarzalną atmosferę Irkucka.
Zobaczymy też zaporę hydroelektrowni na Angarze i zabytkowy
lodołamacz. Wieczorem kolacja i spacer bulwarem nad rzeką. [K]
Biuro Podróży Szerokie Tory

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

Dzień 7 Po śniadaniu wyjazd mikrobusem w kierunku wyspy Olchon,
największej na Bajkale. Po południu przeprawa promem i przejazd
do miejscowości Chużyr. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja oraz
wieczorny spacer na wysoki brzeg Bajkału, do Skały Szamanki –
wizytówki Bajkału, czczonej przez wyznawców szamanizmu. Przed
snem – seans w bani, czyli syberyjskiej łaźni parowej. [S, K]
Dzień 8 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 kolacja i ognisko na
bajkalskiej plaży. [S, O, K]
Dzień 9 Po śniadaniu wypływamy w rejs motorówką (albo
turystycznym kutrem) po największym zbiorniku słodkiej wody na
Ziemi. Najpierw płyniemy po tafli cieśniny Małe Morze podziwiając
wysepki i skaliste wybrzeża, a następnie wyruszamy na otwarty
Bajkał, by przeprawić się na jego wschodni brzeg. Po południu
przybijamy do miejscowości Griemiaczińsk i kwaterujemy się w
hotelu. Wieczorem kolacja i relaks w bani. [S, O, K]
Dzień 10 Rano czas na plażowanie i spacery po okolicy. Następnie
przejazd mikrobusem do Ułan Ude. Tego dnia złożymy jeszcze wizytę
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. [S, O, K]
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzamy centrum 400-tysięcznego Ułan
Ude: cerkiew Hodegetrii w stylu syberyjskiego baroku, plac Rewolucji
z „Sukiennicami”, „Arbat” oraz pomnik – największa na świecie
głowa Lenina. W południe ruszamy do Kiachty i przekraczamy granicę
rosyjsko-mongolską. Wieczorem „zaokrętowanie” w pociągu Kolei
Transsyberyjskiej. [S, K]
Dzień 12 Wczesnym rankiem przyjazd do stolicy Mongolii, transfer do
hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie liczącego milion mieszkańców Ułan
Bator – miasta stołecznych bulwarów, blokowisk i kontrastujących z
nimi osiedli jurt. Wizyta w buddyjskim klasztorze-uczelni Gandan,
zwiedzanie centralnego placu Czyngis-chana z monumentalnym
gmachem parlamentu oraz spacer w czasie po salach mongolskiego
muzeum historycznego. Na zakończenie dnia wycieczka na wzgórze
Dzaisan, skąd roztacza się panorama gwarnej mongolskiej stolicy.
Obiadokolacja i nocleg w Ułan Bator. [S, K]
Dzień 13 Po śniadaniu wyjazd z zatłoczonego miasta. Przez otwarte
przestrzenie rozległych stepów jedziemy na zachód. Po drodze
przystanek na wydmach Mongol Els, wspinaczka na piaszczyste
wzniesienia i sesja fotograficzna z piaskiem i stepem w tle. Pod
wieczór przyjazd do Charchorin, zakwaterowanie w turystycznych
jurtach i typowo mongolska kolacja. Wieczorny spacer na wzgórze, z
którego można podziwiać krajobrazy doliny rzeki Orchon. [S, O, K]
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CENA: 19 900 PLN
TERMIN: 12.07.2019 - 29.07.2019

CENA ZAWIERA:
• przeloty samolotami rejsowymi na
trasie: Warszawa – Moskwa – Tomsk;
Dalandzadgad – Ułan Bator Warszawa z opłatami lotniskowymi i
paliwowymi,
• zakwaterowanie: noclegi w
hotelach 4* w Moskwie, Tomsku,
Irkucku, Ułan Ude i Ułan Bator w pok.
2- osob. z łazienkami i klimatyzacją,
hotele turystyczne nad Bajkałem
(pokoje 2-os. z łazienkami), ośrodki
turystycznych jurt na trasie w
Mongolii – jurty 2-os. (prysznice i
toalety wspólne), 3 noclegi w pociągu
(przedziały sypialne czteroosobowe;
za dopłatą 500 PLN/osoba nocleg w
dla 2 osób),
• śniadania, obiady i kolacje wg
programu,
• pokazy tańców w Tarbagataju i w
Ułan Bator,
• przejazdy mikrobusami,
samochodami terenowymi, metrem w
Moskwie, pociągami z Nowosybirska
do Irkucka oraz z Suche Bator do Ułan
Bator (wagony sypialne, przedziały
4-osob.lub 2-osob.),
• rejs po Bajkale,
• koszty wizowania (wiza do Rosji i
Mongolii),
• ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,
• składkę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA:
• zwyczajowych napiwków dla
miejscowych kierowców i
przewodników - ok. 80 USD,
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, atrakcji, rezerwatów i
parków narodowych, opiekę
pilota-przewodnika i usługi lokalnego
przewodnika w Mongolii – 330 USD.

Dzień 14 Od rana zwiedzanie miejsc nierozerwalnie związanych z
historią Wielkiego Stepu. Wizyta w muzeum prezentującym historię
Karakorum – dawnej stolicy Mongołów oraz odwiedziny w powstałym
na jej gruzach buddyjskim klasztorze Erdeni Dzu. Potem w drogę przy dźwiękach oryginalnej mongolskiej muzyki ruszymy przez
harmonijne stepowe przestrzenie, usiane pojedynczymi jurtami
tradycyjnych koczowników, stadami kóz, owiec, krów, koni i jaków.
Przejazd do ruin jednego z największych mongolskich klasztorów Ongi z XVIII w., zniszczonego w latach 30. przez komunistów. Kolacja
i nocleg w jurtach. [S, O, K]
Dzień 15 Kolejny dzień jazdy przez bezkresne mongolskie pustkowia.
Krajobraz stepowy ustępuje miejsca pustynnemu, przemierzamy
tereny rozległej, górzystej, surowej pustyni Gobi, wypatrując pasące
się swobodnie stada baktrianów – wielbłądów dwugarbnych.
Kierujemy się do Bajandzag, czyli słynnych Płonących Klifów,
znanych jako jedna z największych na świecie „kopalni dinozaurów”.
Po południu piesza wycieczka wśród wspaniałych formacji skał
kryjących szczątki tych gadów oraz przez „pustynny las” – zarośla
karłowatych drzew saksaułowych wyrastających wprost z piasku.
Nocleg w tradycyjnych mongolskich warunkach. [S, O, K]
Dzień 16 Przez gobijskie pustkowia, wyjeżdżonymi w żwirze
„drogami” jedziemy do podnóży gór Ałtaj. Po drodze przystanek przy
rozległych wydmach Molcog Els, przejażdżka na grzbiecie wielbłąda i
czas na zabawy w piasku. Następnie pieszo udamy się w głąb kanionu
Jolyn Am, czyli Wąwózu Sępów. W jego najwęższym miejscu lód
zalega niemal cały rok! Wśród kamieni na dnie wąwozu postaramy się
dojrzeć ruchliwe szczekuszki gobijskie, wśród niebosiężnych skał
dzikie owce argali i koziorożce syberyjskie, a na nieboskłonie orły
przednie i sępy brodate. Pod koniec dnia przejazd do obozu jurt,
kolacja i nocleg. [S, O, K]
Dzień 17 Przejazd na lotnisko w Dalandzadgad (jedno z większych
miast na Gobi), a następnie przelot ponad najdalej wysuniętą na
północ pustynią świata do Ułan Bator. Przeciskając się chaotyczną
rzeką pojazdów, dotrzemy do hotelu. Po południu czas wolny na
spacery reprezentacyjną aleją Pokoju oraz wydawanie ostatnich
tugrików w sklepach z wyrobami z kaszmiru i wełny wielbłądziej.
Wieczorem wyjście na występ tradycyjnego zespołu pieśni i tańca,
kolacja pożegnalna i nocleg. [S, K]
Dzień 18 Wylot z Ułan Bator i przelot przez Moskwę do Warszawy.
Zakończenie imprezy na lotnisku Okęcie w Warszawie.
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