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SYBERYJSKA ZIMA W PIGUŁCE – TRASA NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. Chopina. Wylot do
Moskwy i przesiadka na lot do Irkucka.
Dzień 2 Przylot do Irkucka. Krótki objazd miasta, a
następnie wyjazd do położonej nad Bajkałem
Listwianki. Zakwaterowanie w bazie turystycznej.
Spacer po miejscowości i pierwsze wyjście na bajkalski
lód. Wjazd wyciągiem na Kamień Czerskiego – górę, z
której wspaniale widać wypływ Angary z Bajkału oraz
panoramę zamarzniętego Morza Syberii i okolicznych
góry. Kolacja i nocleg w bazie turystycznej w
Listwiance.
Dzień 3 Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum
Bajkalskiego, odkrywającego tajemnice syberyjskiej
przyrody. Spacer urokliwą doliną Kriestowki,
zwiedzanie drewniane cerkwi św. Mikołaja. Opcje:
- wycieczka skuterami śnieżnymi (lub quadami) po tafli
Bajkału do osady Bolszyje Koty i skalistego przylądka
Skrippier
- przejażdżka psimi zaprzęgami po tajdze
- wyjście na wieczorny koncert miejscowego barda.
Kolacja i nocleg w Listwiance.
Dzień 4 Wycieczka poduszkowcem wzdłuż trasy
zabytkowej Kolei Krugobajkalskiej. Po drodze
przystanki na taflach „gołego lodu”, przy fantazyjnych
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formacjach lodowych na wybrzeżu. W połowie trasy
przyjazd do osady Połowinnaja: domowy obiad u
miejscowej gospodyni, spacer do tunelu kolejowego,
podziwianie kamiennego mostu. W miejscowości
Kułtuk przesiadka do mikrobusa i przejazd do
uzdrowiska Arszan położonego w Dolinie Tunkińskiej.
Kolacja i nocleg.
Dzień 5 Całodniowa wycieczka po rozległej Dolinie
Tunkińskiej, położonej między okrytymi śniegiem
szczytami Sajanu Wschodniego i łagodnymi grzbietami
gór Chamar-Daban. Zwiedzanie miejsc związanych z
szamanizmem oraz religią buddyjską, wizyta w miejscu
pochówku polskich zesłańców, kąpiele w leczniczych
gorących źródłach. Kolacja i nocleg w Arszanie.
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd mikrobusem do Irkucka.
Po zakwaterowaniu w hotelu popołudniowe
zwiedzanie centrum miasta: zabytkowe cerkwie,
„polski kościół”, kwartały oryginalnej drewnianej
zabudowy, Centralny Rynek. Po pożegnalnej kolacji
wieczorny spacer nad brzegiem Angary – jedynej rzeki
wypływającej z Bajkału.
Dzień 7 Transfer na lotnisko. Wylot do Moskwy,
przesiadka na lot do Warszawy. Zakończenie wyprawy
na lotnisku im. Chopina.
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