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MOSKWA I SYBERIA 

Kaliningrad – Moskwa – Irkuck – Listwyanka nad Bajkałem – Chersky Rock - Slyudyanka - Olkhon – Khuzir – 

Burkhan – Khoboy -Tankhoy – Ułan Ude - Ivolginsky Datsan 
 

Termin: 25.07 -  05/06.08.2020 
 

Dzień 1: 

Zbiórka uczestników w Kościerzynie i transfer do Kaliningradu. Wylot do Moskwy. Transfer z lotniska do miejsca 

zakwaterowania, nocleg. Uwaga! Możliwy brak obiadokolacji ze względu na późną godzinę przylotu do Moskwy. 
 

Dzień 2:  

MOSKWA 

Śniadanie. Po nim spotkanie z przewodnikiem. Podczas 

zwiedzania Moskwy zobaczymy klasztor Nowej Dziewicy, ulicę 

Twerską, Teatr Bolszoj, nabrzeże rzeki Moskwy, Wzgórza Wróbla 

skąd rozpościera się piękny widok na panoramę miasta. 

Następnie wejście do Katedry Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Po 

zwiedzaniu miasta odbędzie się wycieczka z przewodnikiem po 

Kremlu (zwiedzanie jego terytorium i jednej z katedr) kolejno Plac 

Czerwony (z katedrą św. Bazylego - widok z zewnątrz, arkadami 

handlowymi GUM, Katedrą Kazańską. Czas wolny, powrót do 

miejsca zakwaterowania, obiadokolacja w restauracji lub 

w hotelu. 
 

Dzień 3: 

MOSKWA - KOLOMENSKOYE 

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie do 11:00. Czas wolny 

w Moskwie. Obiad lub obiadokolacja w lokalnej restauracji lub 

w hotelu ( uzależnione od godziny wylotu z Moskwy) Wieczorem: 

transfer na lotnisko. Nocny lot do Irkucka. Dopłata za 

przedłużenie pokoju hotelowego ok 20 EUR/os. LUB całodzienna 

wycieczka do Kolomenskoye - obecnie zespół muzealno- 

architektoniczny na obrzeżach Moskwy, a w przeszłości 

historyczna rezydencja rosyjskich carów i książąt. Jej nazwa po 

raz pierwszy pojawiła się w latopisie z XIV wieku. W tymże wieku była uważana za główną rezydencję rosyjskiego 

cara Iwana III, a później także Iwana IV – koszt 16 EUR / os. przy 40 os. płatnych. Obiadokolacja i wylot. Nocny 

przelot. 



 

       Ergotravel Plac św. Brunona 7 83-300 Kartuzy   email: info@ergotravel.eu    tel: +48 58 746  35 50      

|      

Dzień 4: 

IRKUCK 

Przylot do Irkucka. Zakwaterowanie, śniadanie, czas wolny na 

odświeżenie się. Spotkanie z przewodnikiem, następnie 

czterogodzinna wycieczka z uwzględnieniem najważniejszych 

zabytków Irkucka: Nabrzeże Niżnija z rzeką Angara - Plac Trzech 

Kościołów: Polski Kościół Katolicki, Katedra Objawienia Pańskiego, 

Katedra Spasski - Kościół Zbawiciela, pomnik założycieli Irkucka, 

wieczny ogień, bulwar Gagarina z pomnikiem rosyjskiego Cara 

Aleksandra III, 130. kwartał -Słubutka Irkucka, klasztor Znamensky 

(klasztor Świętego Znaku), Dom Shastina – będący pomnikiem 

architektury drewnianej + zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum 

Lokalnej Kultury i Wiedzy. Powrót do hotelu, Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 5: 

LISTVYANKA 

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Listwyanka nad Baikalem po drodze 

wizyta w Muzeum Talcy. Przyjazd do Listvyanka. Zwiedzanie 

Muzeum Baikal. Wjazd na Chersky Rock (kolejką linową, 

krzesełkową). Obiad w lokalnej restauracji lub w hotelu. Zwiedzanie 

lokalnego targu rybnego. Zakwaterowanie w hotelu, i nocleg. 

 

Dzień 6: 

SLYUDYANKA - IRKUCK 

Śniadanie w hotelu. Całodzienna wycieczka pociągiem Circum-Baikal wokół jeziora Bajkał - Circum-Baikal Railway - to 

historyczna kolej w regionie Irkucka w Rosji. Biegnie wzdłuż północnego brzegu południowego krańca jeziora od 

miejscowości Slyudyanka do osady Bajkał. Wzniesiony w latach 1899-1915 przez architektów z Rosji, Włoch, Polski, 

Albanii i Łotwy, miał istotne znaczenie geostrategiczne zarówno, jako część Kolei Transsyberyjskiej, jak i jako jeden ze 

sposobów na wzmocnienie Imperium Rosyjskiego na Wschodzie. Kolej nosi również nazwę "złotej klamry" rosyjskiego 

stalowego pasa, jako najdroższy i najbardziej chwalebny projekt kolejowy zrealizowany w czasach carskich. Lunch w 

pociągu. Wieczorem przyjazd do Irkucka. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 7: 

IRKUCK – OLKHON - KHUZIR 

Śniadanie. Wyjazd z Irkucka na wyspę Olkhon. Zwiedzanie wioski buriackiej - Ust-Orda (w drodze do Olkhon). Buriacki 

folklor koncert, zwiedzanie muzeum lokalnej wiedzy, będziemy uczestniczyć w ceremonii szamańskiej. Obiad 

(z tradycyjnymi posiłkami buriackimi). Przejazd promem na wyspę Olkhon. Przejazd do wioski Khuzhir (minibusem 

UAZ / 6 busów dla grupy 40 + 1). Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym. Kolacja, nocleg.  
 

Dzień 8: 

BURKHAN 

Śniadanie. Piesza wycieczka na przylądek Burkhan (Kamień Szamański). Wycieczka na północ wyspy - do przylądka 

Khoboy minibusami (6 minibusów UAZ dla grupy 40 + 1). Obiad (piknik na łonie natury). Zwiedzanie Parku 

Narodowego. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
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Dzień 9: 

KHOBOY 

Śniadanie. Wyjazd z Olkhon (Khuzhir) do Irkucka. Przejazd 

z powrotem do Irkucka promem i autobusami. Po drodze obiad 

w wiosce Elantsi. Przyjazd do Irkucka. Zakwaterowanie, kolacja, 

nocleg. 
 

Dzień 10: 

LISTVYANKA – TANKHOY – UŁAN UDE 

Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku Listwyanka (Baikal). 

Przejazd z Listvyanki do wioski Tankhoy, dużej prędkości łodziami 

motorowymi (4 motorówki dla grupy 40 + 1). Wycieczka po mieście. 

Obiad w lokalnej restauracji. Wycieczka wzdłuż "Eco Path" – jest to spacer trekkingowy specjalnie wyznaczoną do 

tego trasą. Przejazd do Ułan Ude. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. - 
 

Dzień 11: 

IVOLGINSKY DATSAN – UŁAN UDE - IRKUCK 

Śniadanie w hotelu. Wycieczka po mieście w Ułan-Ude. Zobaczymy najważniejsze zabytki m.in.: 42 tonowy pomnik 

przedstawiający głowę Lenina. Obiad w lokalnej restauracji. Przejazd do Ivolginsky Datsan - położony na 

przedmieściach Ułan-Ude, jest jedną z największych i najbardziej znaczących buddyjskich świątyń na świecie. Jest to 

miejsce pielgrzymek wierzących, kompleks religijny, którego atmosferę najlepiej potwierdza jego nazwa w języku 

tybetańskim: "Koło nauki, które przynosi szczęście i radość". Przejazd do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 
 

Dzień 12: 

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko i wylot do Polski z międzylądowaniem w Moskwie. 
 

Dzień 13: 

Powrót. 
 

CENA ZAWIERA: 

 loty na trasie Kaliningrad – Moskwa – Irkuck – Moskwa – Kaliningrad z bagażem podręcznym do 8 kg oraz 

rejestrowanym do 23 kg 

 transfery wg. programu 

 transport autokarem wg programu wraz z parkingami i opłatami drogowymi 

 11 x nocleg w hotelach 3*** w pokojach 2,3 osobowych w tym 2 noclegi w ośrodku wypoczynkowym na 

Wyspie Olkhon 

- wyżywienie: 

 11 x śniadanie 

 3 x obiadokolacja 

 3 x kolacja 

 6 x obiad 

 1 x lunch w pociągu 

- wstępy 

 Moskwa wraz z Katedrą Jezusa Chrystusa Zbawiciela, terytorium Kremla wraz z wejściem do jednej z Katedr,  

 Muzeum w Irkucku 

 Muzeum w Listvyance 

 kolejka linowa, krzesełkowa na Chersky Rock 

 minibusy na Wyspie Olkhon 

 prom na wyspę Olkhon i z wyspy do Irkucka 
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 całodzienna wycieczka Circum – Bajkal Railway – bilet w 2 klasie 

 przejazd motorówkami  

 wycieczka wzdłuż trasy „Eco Path” 

 program folklorystyczny Złota Orda 

 przewodników lokalnych w języku polskim 

 ubezpieczenie KL i NNW 

 TFG – turystyczny fundusz gwarancyjny 

 tour guidy 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

 wizy w kwocie ok 385 zł/os. (informacja poniżej) 

 ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

 dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce (3% wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

 dodatkowych świadczeń: fakultatywnie Kolomenskoye, dopłata za przedłużenie pokoju w Moskwie 

ok. 20 EUR/os. innych świadczeń niezawartych w programie i w punkcie „cena zawiera” 

 napoi do obiadokolacji 
 

UWAGA:  

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 godziny lotu mogą ulec zmianie     

 do odbycia wycieczki wymagany jest ważny min. 6 miesiące od planowanej daty powrotu dowód paszport! 
 

Informacje na temat wizy: 
 

Opłata Wizowa - 385 zł ( klienci, którzy posiadają wizę są zwolnieni z opłaty)  

30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do biura dokumenty niezbędne do uzyskania wizy: 

1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy (wniosek i instrukcje znajdują 

się na stronie internetowej https://visa.kdmid.ru) 

2) zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.rusemb.pl - wymiar 

3,5 x 4,5 cm, biometrycznym - twarz na wprost, kolorowym, na białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy) 

3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum. 
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