
SYBERIA- MONGOLIA 
13- 30 LIPCA 2013 

 

 

 
Dzień 1: 13.07.2013 

Zbiórka na lotnisku, przelot do Moskwy.  

Lot z Berlina (SU2685   13JUL   SXFSVO 09:45-14:15).   
Lot z Warszawy (SU2001   13JUL   WAWSVO 11:10-15:10).  
Zwiedzanie Moskwy, stolicy Rosji, jednego z najstarszych miast rosyjskich. Pierwszą 

wzmiankę o Moskwie znajdujemy w kronikach z 1147r. Na początku XIV w., stała się stolicą 
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Moskwa jest lśniąca i szara, przyjazna i odpychająca, 

piękna i ponura. W Moskwie są wielkie budowle, obiekty zabytkowe, siedziby najwyższych 
władz i symbole ich potęgi, szerokie aleje i słynne teatry, ale swą szczególną atmosferę 
zawdzięcza malutkim zakątkom i zaułkom. W czasie wycieczki zobaczymy Kreml – serce 

miasta i całej Rosji, Plac Czerwony, Cerkiew Wasyla Błogosławionego z 1561 r. i Bramę 
Zmartwychwstania, w której znajduje się kaplica Matki Bożej Iwertkiej. Odwiedzimy GUM - 

halę targową  z XIX w. Spacer po Starym Arbacie.  
Zakończenie zwiedzania o godzinie 22:30 przy dworcu kolejowym.   
Odjazd o godz.23,45 - Koleją Transsyberyjską do Irkucka (pociąg "firmiennyj" nr. 2).  

Podróż odbywa się w przedziałach 4-osobowych. Toalety i umywalki znajdują się na końcu 
wagonu. Prysznic w osobnym wagonie za dodatkową opłatą (ok. 150 Rub). W każdym 

wagonie jest samowar z bezpłatnym wrzątkiem, dostępny przez całą dobę. Śniadania , kolacje 
serwowane są w restauracji lub do przedziału  
 

Dzień 2-4: 14-16.07.2013 

 

Podróż koleją transsyberyjską. Pociąg przejeżdża przez: Władimir, Gorkij, Kirow, Perm, 

Jekaterynburg na Uralu, Tiumeń, Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk. Podczas podróży 
przejeżdża się 5192 km i przekracza 5 stref czasowych. Na 1777 kilometrze od Moskwy mija 

się słup oznaczający umowną granicę między Europą a Azją (B/- /D/).  
 
Dzień 5: 17.07.2013 

Rano przyjazd do 600-tysięcznego Irkucka  – stolicy Syberii Wschodniej i miasta związanego 
z historią polskich zesłańców. Śniadanie. Spacer po starej części miasta – oryginalna 



drewniana zabudowa, polski kościół, Cerkiew Zbawiciela, Dom Gubernatora, Muzeum 
Etnograficzne. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. Dalsze zwiedzanie.  Kolacja i nocleg 

(B/-/D). 

 

 

 
Dzień 6: 18.07.2013 

 
Po śniadaniu transfer na stację kolejową. Całodniowa wycieczka pociągiem turystycznym  
dawną trasą Kolei Krugobajkalskiej w wagonach 2 klasy. Trasa prowadzi wzdłuż skalistych 

wybrzeży Bajkału poprzez liczne tunele i mosty. W trakcie 
wycieczki przewidziane są liczne postoje w najciekawszych 

miejscach. Nocleg (B/-/D). 
 

Dzień 7: 19.07.2013 

Śniadanie. Rano wyjazd do Listwianki. Zwiedzanie 
Listwianki: m.in. Muzeum Baikalskie, Talcy – Muzeum 

drewnianej  architektury, punkt widokowy. Wieczorem 
kolacja, zakwaterowanie w hotelu 3***. Możliwość 
skorzystania z bani, czyli syberyjskiej łaźni parowej. Nocleg 

(B/-/D). 
 
 

Dzień 8: 20.07.2013 

Po śniadaniu wyjazd do polskiej wsi Wierszyna. 

Wierszyna - wieś zawdzięcza swój kształt reformie rolnej, którą przeprowadził w latach 
1906-1914 Stołypin. Została założona przez imigrantów z dawnego 
Królestwa Polskiego, które należało do Cesarstwa Rosyjskiego. 

Blisko połowę gospodarstw Wierszyny zamieszkują rdzenni 
Polacy. Żyje tu również jedna rodzina Buriatow. Pozostali 

mieszkańcy osiedlili się w Wierszynie w latach 60-70-tych. 
Ciekawostką są nazwiska mieszkańców (jakże polsko brzmiące), 
wśród których znajdziemy między innymi takie jak: Mycka, 

Figura, Pośpiech, Nowak, Wiżentas, Mitrenga, Kaleta, Petrzyk czy 
Raczek. 

Zwiedzanie: Etnograficznego muzeum „Wierszyna”; Drewnianego 
kościoła; Kilku gospodarstw. Dalsza jazda na Olchon .Kolacja i nocleg . (B/-/D). 
 

 

Dzień 9: 21.07.2013 

 

Po śniadaniu  całodniowe zwiedzanie Olchonu. Wyspa Olchon – największa wyspa jeziora 
Bajkał, położona w jego środkowej części, w pobliżu 

zachodniego brzegu jeziora. Od lądu oddziela ją cieśnina 
Małe Morze oraz znajdujący się na jej płd.-zach. krańcu 

przesmyk Olchońskie Wrota. Główną osadą wyspy jest wieś 
Chużir. Występują tu tzw. „śpiewające piaski”, które 
wydają przeciągłe dźwięki. Zjawisko to zachodzi podczas 

wysychania piasku przy niskim stanie wód. Wyspa uważana 
jest przez znawców szamanizmu za jeden z pięciu 

istniejących na świecie biegunów siły duchowej. 
Zamieszkują ją Buriaci, ludność pochodzenia 
mongolskiego. 



Dojazd łazikami na najbardziej wysunięty na północ fragment wyspy.  Występuje tutaj 
naturalny, reliktowy step powstały ze specyfiki gleb oraz niedostatecznej ilości opadów. 

Zwiedzanie najciekawszych miejsc Olchonu: Chużir, Charancy, zatoka Pieszczanaja (z 
pozostałościami stalinowskiego łagru), Sagan Chużyr, przylądek Choboj.  
Obiad w formie pikniku z rybną zupą „Ucha”.  

 
 Zakwaterowanie w hotelu, kolacja (B/L/D). 

 

Dzień 10: 22.07.2013  

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Olchonu. Przeprawa na drugi brzeg Bajkału i przejazd do Ułan 

Ude – stolicy Buriacji. Późny przyjazd do hotelu, nocleg (B/-/D). 
 

Dzień 11: 23.07.2013 

Śniadanie. Przejazd przez Ułan Ude – zwiedzanie miasta (ciekawa zabudowa, cerkiew 
Hodegetrii, Plac Rewolucji, największa głowa Lenina – pomnik-relikt minionych czasów).  

Wizyta w skansenie położonym na przedmieściach Ułan Ude. Jest to okazja do poznania 
stylów architektury poszczególnych grup etnicznych Przybajkala. Transfer na dworzec 

kolejowy skąd odbędzie się podróż koleją transsyberyjską do Ułan Bator.  Przejazd pociągiem 
– wagonami sypialnianymi (przedziały 4 osobowe) (B/-/D). 
 

Dzień 12: 24.07.2013 

Przyjazd do Ułan Bator – miasta stołecznych bulwarów, blokowisk 
i kontrastujących z nimi osiedli jurt. Zakwaterowanie w hotelu, 

śniadanie i wypoczynek po podróży.  
Po obiedzie zwiedzanie miasta – Plac Suche Batora, Parlament, 

Pomnik Czyngischana, Muzeum Historii Naturalnej, Pałac Bogdo-
gegena, Wzgórze Zaisan. Kolacja i nocleg (B/L/D). 
 

 

 

Dzień 13: 25.07.2013 

Po śniadaniu wyjazd z miasta do Charachorin, by zobaczyć ślady po słynnym mieście 
Karakorum – dawnej stolicy Mongolii, oraz odwiedzić powstały na jej podwalinach buddyjski 

klasztor Erdeni Dzu. Kolacja. Nocleg w turystycznych jurtach (B/L/D). 
 

Dzień 14: 26.07.2013 
Śniadanie. Przejazd przez stepy pośród jurt tradycyjnych koczowników, stad krów, koni 
i wielbłądów  w kierunku ruin jednego z największych mongolskich klasztorów – Ongi 

z XVIII w. Typowo mongolska kolacja i nocleg w jurtach (B/L/D).  
 

Dzień 15: 27.07.2013 

Śniadanie. Ciąg dalszy podróży przez bezkresne mongolskie stepy, których krajobraz 
stopniowo zmienia się w pustynny. Przejazd do Bajandzag na Pustyni Gobi. Piesza wycieczka 

wśród formacji piaskowców, które kryją szczątki dinozaurów oraz przez „pustynny las” – 
zarośla karłowatych drzew, wyrastających wprost z piasku.  Kolacja. Nocleg w tradycyjnych 

mongolskich warunkach (B/L/D).. 
 
Dzień 16: 28.07.2013 

Po śniadania przejazd w kierunku doliny Jolyn Am, czyli 
Wąwozu Sępów, położonego na skraju łańcucha gór 

Ałtaj. W jego najwęższym miejscu lód zalega przez 
okrągły rok. Możliwość podziwiania okazów flory 
(kondory, orły, sępy, dzikie owce argali, szczekuszki 

gobijskie). Kolacja. Nocleg w jurtach (B/L/D).. 



 
 

 
 

Dzień 17: 29.07.2013 

 
Śniadanie. Przejazd do Dalandzadgad – jednego z większych miast na Pustyni Gobi, a 

następnie przelot do Ułan Bator. Czas wolny. Uroczysta kolacja z występami ludowymi. 
Powrót do hotelu i nocleg (B/L/D).. 
 

Dzień 18: 30.07.2013 

Wczesna pobudka, śniadanie, transfer do portu lotniczego. Lot do Moskwy i dalej  do Berlina 

lub Warszawy. Koniec imprezy (B/-/-).. 
 

Cena 15 995 PLN/os. + 650 PLN  zawiera: 

-przeloty: Berlin lub Warszawa-Moskwa, Ułan Bator-Moskwa, Moskwa–Berlin lub 
Warszawa, Dalandzadgad-Ułan Bator 

-przejazd koleją okołobajkalską 
-kolej transsyberyjska Moskwa- Irkuck oraz Ułan Ude-Ułan Bator /przedziały po 4 osoby/ 
-statek  na trasie Olchon- Barguzin 

-posiłki ujęte w programie (B-śniadanie, L- lunch, D-kolacja) 
-zakwaterowanie: hotele oraz jurty /po 2 osoby/ 

-ubezpieczenie Signal–Iduna: KL (30 tys. euro), NWI, NWS i bagaż 1000 pln, 
-opieka przedstawiciela biura oraz miejscowych przewodników  
-wizy do Rosji i Mongolii 

-bilety wstępów 
 

Cena nie zawiera: 

-posiłków  niewymienionych w programie  
-napoi do posiłków 

-opłat lokalnych przewodników (50 eur/os.) 
 

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 50 tyś. Euro + choroby przewlekłe - cena 
110 zł/osoba. 


