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JEZIORO BAJKAŁ – TRASA NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1 Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie i
wylot do Irkucka przez Moskwę.
Dzień 2 Przylot do Irkucka. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas na zwiedzanie miasta i spacery. Nocleg w
hotelu w Irkucku.
Dzień 3 Wyjazd (ok. 8.00) pociągiem na wycieczkę po
trasie zabytkowej Kolei Krugobajkalskiej – 80kilometrowej linii kolejowej poprowadzonej wzdłuż
skalistych brzegów Bajkału. Po drodze kilka przystanków
w najatrakcyjniejszych miejscach na trasie. Wieczorem
przybycie do Portu Bajkał, przeprawa na drugą stronę
wypływu Angary – do Listwianki (ok. 20.00).
Zakwaterowanie w pensjonacie (drewniane domki
syberyjskie), mycie w ruskiej bani.
Dzień 4 Rejs kutrem (ok. 2-2,5 godz.) do Bolszych Kotów –
położonej pośrodku niczego osady, do której można tylko
dopłynąć albo dojechać po lodzie. Stamtąd powrót
pieszym szlakiem przez tajgę wzdłuż Bajkału do Listwianki
(ok. 7 godz.).
Dzień 5 Rano zwiedzanie Muzeum Bajkalskiego albo
spacer na Kamień Czerskiego. Wyjazd mikrobusem przez
Irkuck na Olchon (z przeprawą promową; ok. 7 godz.).
Zakwaterowanie w miejscowości Chużyr w gospodarstwie
„agroturystycznym” (drewniane domki). Do wieczora czas
na spacery po okolicy – nad Bajkał, do Skały Szamanki itp.

Biuro Podróży Szerokie Tory

www.szerokietory.pl

Dzień 6 Całodniowa wycieczka na UAZ-safari po wyspie
Olchon. Po drodze wizyta w osadzie Piesczanaja (miejsce
dawnego łagru stalinowskiego), wjazd na przylądek Trzej
Bracia, piesza wycieczka na przylądek Choboj, piknik z
uchą z omula (bajkalska ryba) przyrządzoną na ognisku,
przystanek w urokliwej dolince Uzury.
Dzień 7 Rejs turystycznym kutrem z wyspy Olchon na
wschodni brzeg Bajkału, do miejscowości Turka (ok. 5
godz.). Przejazd przez góry Ułan-Burgasy do Ułan-Ude
(ok. 3 godz.), stolicy Republiki Buriacji. Wieczorem czas
na spacer po centrum miasta (największa głowa Lenina).
Nocleg w hotelu.
Dzień 8 Całodniowa wycieczka po okolicach Ułan Ude.
Wizyta w Iwołgińsku – centrum rosyjskiego buddyzmu – i
zwiedzanie tamtejszego dacanu – kompleksu świątyń,
klasztoru i lamaistycznej świątyni. Przejazd do
Tarbagataju – miejscowości zamieszkałej przez
zabajkalskich starowierców. Tam zwiedzanie muzeumlapidarium, cerkwi, obfity obiad z tradycyjnymi
potrawami i samogonem oraz występ miejscowego
zespołu tańca i śpiewu (wielogłosowy śpiew reliktowy!).
Późnym popołudniem wyjazd pociągiem do Irkucka (ok. 8
godz.)
Dzień 9 Przyjazd pociągiem do Irkucka. Transfer na
lotnisko. Wylot do Warszawy przez Moskwę.
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