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BAJKAŁ ZIMĄ – TRASA NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. Chopina. Wylot do Moskwy i
przesiadka na lot do Irkucka.

- przejażdżka psimi zaprzęgami po tajdze
- wyjście wieczorny koncert miejscowego barda

Dzień 2 Przylot do Irkucka. Zakwaterowanie w hotelu, a
następnie zwiedzanie stolicy Syberii Wschodniej: miejsce
założenia miasta, zabytkowe cerkwie, „polski kościół”,
kwartały oryginalnej drewnianej zabudowy, Centralny Rynek.
Po kolacji wieczorny spacer nad brzegiem Angary – jedynej
rzeki wypływającej z Bajkału.

Dzień 5 Przejazd mikrobusem na największą wyspę Bajkału –
Olchon. Droga prowadzi przez połacie stepów zamieszkane
przez Buriatów - rdzenny naród syberyjski – oraz przecina
porośnięte tajgą grzbiety Gór Nadmorskich. Po drodze
przystanek na obiad z tradycyjnymi buriackimi pozami w roli
głównej. Po przeprawie przez zamarzniętą cieśninę Małe
Morze przejazd do osady Chużyr. Zakwaterowanie w bazie
turystycznej i rozgrzewająca kolacja.

Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd w stronę Morza Syberii. Po
drodze zwiedzanie skansenu Talcy, prezentującego
unikatowe przykłady oryginalnej oraz odtworzonej
architektury syberyjskiej. Po przyjeździe do Listwianki
zwiedzanie Muzeum Bajkalskiego oraz wjazd wyciągiem na
Kamień Czerskiego – górę, z której wspaniale widać wypływ
Angary z Bajkału oraz panoramę zamarzniętego Morza
Syberii i okolicznych góry. Kolacja oraz seans w bani –
rosyjskiej łaźni parowej – z wyskakiwaniem na mróz i
nacieraniem się śniegiem.
Dzień 4 Przed południem wycieczka poduszkowcem wzdłuż
poduszkowcem
wzdłuż
trasy
zabytkowej
Kolei
Krugobajkalskiej. Po drodze przystanki na taflach „gołego
lodu”, przy fantazyjnych formacjach lodowych na wybrzeżu.
W połowie trasy przyjazd do osady Połowinnaja: domowy
obiad u miejscowej gospodyni, spacer do tunelu kolejowego,
podziwianie kamiennego mostu. Opcje:
- wycieczka skuterami śnieżnymi (lub quadami) po tafli
Bajkału do osady Bolszyje Koty i skalistego przylądka
Skrippier
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Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd terenowymi UAZ-ami na taflę
Bajkału i wielogodzinna lodowa przeprawa na wschodni
brzeg Morza Syberii. Po drodze pokonywanie szczelin
lodowych, objeżdżanie pól torosów oraz przystanki przy
najbardziej spektakularnych formach lodowych. Po przybyciu
do miejscowości Ust'-Barguzin zakwaterowanie na kwaterze
prywatnej i domowa kolacja.
Dzień 7 Wyjazd do Ułan Ude – stolicy Republiki Buriacji. Po
drodze postoje nad malowniczymi zatokami Bajkału oraz
pożegnanie z syberyjskim morzem. Po przyjeździe do Ułan
Ude zakwaterowanie w hotelu oraz spacer po centrum
miasta: największa na świecie głowa Lenina, cerkiew
Hodegetrii, deptak, reprezentacyjne place oraz oryginalna
drewniana zabudowa. Kolacja i ostatni nocleg na Syberii.
Dzień 8 Transfer na lotnisko. Wylot do Moskwy, przesiadka
na lot do Warszawy. Zakończenie wyprawy na lotnisku im.
Chopina.
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