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Program wycieczki studyjnej na Bajkał
dla przedstawicieli organizatorów wycieczek
oraz media (media) Poland 2020
Trasa: Irkuck - Arshan - Slyudyanka - Circum-Baikal Railway - Listvyanka - Peschanaya Bay - Olkhon - UstOrda – Irkutsk
Czas: 22.05.20-29.05.20
Liczba osób w grupie: 8-10 osób
Czas trwania i koszt: 22-29 maja - 55 000 rubli / osobę dla pracownika biura podróży;
24-29 maja - 45 000 rubli / osobę dla pracownika biura podróży;
22-29 maja - 75 000 rubli / osobę dla turystów (prowizja agencji - 10%)
* Loty Warszawa-Irkuck-Warszawa są opłacane samodzielnie.

1 DZIEŃ (22.05.20)
W tym dniu zobaczysz:
- Syberyjskie miasto Irkuck
- Wizyta w Buriacji - dolinie Tunkinsky, wiosce Arshan. Położona u podnóża wschodniego Sajanu słynie z leczniczych
wód mineralnych i pięknej górskiej przyrody z etnicznym duchem..
Dodatkowe płatne (dla pierwszej grupy):
- Transfery i nieplanowane zakwaterowanie, jeśli goście przybędą wcześniej niż wskazany czas spotkania

Program dnia:
12.00 Przylot do Irkucka. Spotkanie grupowe i
spotkanie na lotnisku z przedstawicielem
BaikalProfiTour.
* Zalecenie - kup bilety na nocny lot z Moskwy do
Irkucka, aby dostać się do Irkucka przed 12:00
następnego dnia. Nasza firma pomoże w rezerwacji
biletów lotniczych.

12.30–13.30 Łatwa jazda autobusem po centrum
Irkucka
13.30-14.30 Lunch w restauracji w mieście Irkuck
14.30-18.30 Transfer Irkuck-Buriacja (214 km)
18.30 Zakwaterowanie w centrum rekreacji
(pensjonat) we wsi Arshan
Odpocznij, obiad w wiosce w lokalnej kawiarni

2 DZIEŃ (23.05.20)
W tym dniu zobaczysz::
- Krótki spacer do wodospadów
- świątynia Buriacji
- degustacja wody mineralnej
- Kuchnia buriacka – pozy

Program dnia:
09.00 Śniadanie w centrum rekreacji
Trekking do wodospadu, odwiedzanie sklepów z
pamiątkami, degustacja wód mineralnych.
14.00 Lunch w kawiarni restauracji.
Arshan to balneologiczny i górski kurort we
wschodnich Sajanach. Istnienie źródeł mineralnych
stało się znane w 1894 roku.
Ośrodek położony jest na wysokości 893 m npm, w
malowniczym lesie mieszanym. Powietrze tutaj jest
pełne świeżości.

Wizyta w świątyni Buriacji.
18.00 Kolacja w kawiarni

3 DZIEŃ (24.05.20)
W tym dniu zobaczysz::
- Wizyta na kolei cyrk-Bajkał - unikalny kompleks historyczny i kulturowy, w tym historyczne, naturalne i całkowicie wyjątkowe krajobrazy.
Sztuczne budynki pozostawione w minionej epoce kultury mają bezpośredni kontakt z naturą.
Kolej Circum-Baikal przewyższa wszystkie zbudowane koleje na świecie i jest uważana za najważniejszą. Wybudowano tu około 39 tuneli, 500 rur,
mostów i wiaduktów.

- Zakwaterowanie w jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Bajkał - Listwiance.
Niewiele napisano o Listwiance, która stała się znakiem rozpoznawczym jeziora Bajkał, pomimo wszystkich oczywistych wydarzeń i faktów. Nic
dziwnego, że wieś nazywa się kluczem do jeziora Bajkał, od Irkucka do niej przez 1 godzinę na asfaltowej drodze.

Dodatkowe płatne (dla drugiej grupy):
- Transfery i zakwaterowanie niezgodne z programem, jeśli członkowie drugiej grupy przybędą wcześniej niż podana
godzina spotkania

Program dnia:
07.00 Śniadanie w centrum rekreacji
08.00-10.00
Przejazd
do
miejscowości
Slyudyanka, położonej nad brzegiem jeziora
Bajkał (122 km)
10.00 Wsiadanie do pociągu krajoznawczego
10.00–18.00 Wycieczka krajoznawcza po trasie
kolejowej Circum-Baikal, wzdłuż jeziora Bajkał.
Lunch w pociągu.
Spotkanie drugiej grupy na lotnisku w Irkucku,
transfer do wsi Listwianka, zakwaterowanie w hotelu,
relaks. Wieczorem spotkanie z pierwszą grupą.

18.00 Transfer do hotelu w Listwiance.
Zakwaterowanie w hotelu.
19.00 Kolacja w hotelu

4 DZIEŃ (25.05.20)
W tym dniu zobaczysz:
- Początek fascynującego trzydniowego rejsu wzdłuż wiosennego Bajkału na statku motorowym klasy komfort
- wizyta w zatoce Peschanaya
Zatoka słynie ze szczudłych drzew, wspaniałych widoków na jezioro ze skał otaczających zatokę, doskonałej piaszczystej plaży.
Na życzenie 1,5-godzinne przejście dla pieszych do Zatoki Babci wzdłuż malowniczego górskiego szlaku przechodzącego nad jeziorem wzdłuż
ostrogi Primorsky Range. Babcia Bay - jedna z najpiękniejszych na jeziorze Bajkał.

Program dnia:
07:00 - śniadanie w hotelowej restauracji
09:00 - Wizyta w Muzeum Bajkał - jedyne muzeum na
świecie poświęcone Bajkałowi.

Wizyta na rynku ryb i pamiątek.
12.00 - wejście na statek na molo w pobliżu hotelu
Zakwaterowanie w kabinach statku. Znajomość
zespołu, instruktaż bezpieczeństwa i zasady
postępowania na pokładzie i na jeziorze Bajkał.
Lunch na pokładzie
Trekking do zatoki Peschanaya (około 6 godzin)
Wieczorem - sauna na pokładzie statku.
Dla wszystkich chętnych można również
zorganizować rosyjską łaźnię nad brzegiem jeziora
Bajkał (płatne osobno na miejscu za eskortę).
Kolacja i nocleg na pokładzie.

5 DZIEŃ (26.05.20)
W tym dniu zobaczysz:
- Kontynuacja rejsu - kontrola malowideł naskalnych skały Sagan-Zaba
Po drodze zatrzymaj się przy białej marmurowej skale Saagan-Zaba (przy braku fali) i obejrzyj malowidła naskalne (petroglify) z 3-5 wieku naszej
ery. Według Academician A.P. Okladnikova, „Petroglify Sagana-Zaby są prawdziwą perłą starożytnej kultury i sztuki ludów wschodniej Syberii.
Pod względem składu, sposobu pisania i różnorodności tematów są najbardziej złożonymi ze wszystkich znanych obrazów jaskiniowych w całej
przestrzeni, od Uralu po Ocean Spokojny.

- Wizyta w Lake Heart na południu wyspy Olkhon

Program dnia:
Około 6 rano opuść Zatokę Peschanaya i przepłyń
przez zachodnie wybrzeże na północ do Morza
Małego i wyspy Olkhon (czas podróży to około 6-7
godzin).
Śniadanie na pokładzie statku.
Olkhon jest sercem Bajkału. Wyspa jest historycznym
i świętym centrum jeziora - centrum starożytnych
legend i legend historycznych.
Przejście Maliy Olkhonsky Gates Strait - wąska
cieśnina między wyspą Olkhon a lądem stałym.

Lunch i kolacja na łodzi
Nocleg na łodzi w jednej z zatok Olkhon

6 DZIEŃ (27.05.20)
W tym dniu zobaczysz:
- Wizyta w sercu Bajkału - wyspie Olkhon
Wyspa Olkhon jest największą wyspą na jeziorze Bajkał i jednym ze świętych miejsc Buriacji i religii szamańskiej.

- Zwiedzanie skały Shamanka - najbardziej rozpoznawalnego miejsca na jeziorze Bajkał i piaszczystej plaży w
zatoce Sarai.

Program dnia:
11.00 Lądowanie na wyspie Olkhon
11.00-12.00 Przejazd do wioski Khuzhir (35 km)
Lunch i zakwaterowanie w ośrodku rekreacyjnym (pensjonacie) w wiosce Khuzhir na wyspie Olkhon.
Zwiedzanie wioski
18.00 Kolacja
Czas wolny

7 DZIEŃ (28.05.20)
W tym dniu zobaczysz:
- Zapoznanie z tradycjami i kulturą lokalnych mieszkańców wsi Ust-Orda
Ust-Orda to wieś w obwodzie irkuckim, której ludność w czasie spisu wynosiła około 15 000 osób. Buriaci to jedna z najliczniejszych narodowości
żyjących na Syberii. Dzielnica Ust-Orda jest interesująca, ponieważ tutaj, z pokolenia na pokolenie, zachowały się fundamenty tradycyjnej kultury.

Program dnia:
07: 00-08: 00 - Śniadanie w centrum rekreacji
08: 00-11: 00 - Transfer Mała wioska morska UstOrda
11:00 - 12:00 - program wycieczki „Zwiedzanie
rodziny Buriacji”
Podczas wycieczek można poznać folklor i szamańskie rytuały
Buriacji, a także skosztować potraw kuchni narodowej Buriacji.

12:00 - 13:00 - Lunch, kuchnia narodowa
13:00 - 14:00 - transfer p. Ust-Orda-Irkutsk
14:00 - Zakwaterowanie w hotelu w Irkucku
16:00 - 18:00 - zwiedzanie miasta - 16:00 - 18:00 zwiedzanie miasta - główny nacisk kładziony jest na zabytki
związane z polskimi imigrantami na Syberii..

18: 00-20: 00 Uroczysta kolacja w restauracji w
Irkucku, spotkanie z turystycznymi postaciami
Bajkału, polskimi przedstawicielami autonomii
kulturowej w Irkucku.

8 DZIEŃ (29.05.20)
Śniadanie w hotelowej restauracji
Sprawdź z hotelu przed 11:00.
Transfer na lotnisko
Wylot

Cena obejmuje:
• zakwaterowanie zgodnie z programem - pokoje standardowe, podwójne;
• posiłki zgodnie z programem (trzy posiłki dziennie);
• uroczysta kolacja ostatniego dnia;
• transfery programów;
• usługi przewodnickie;
• program podróży (z biletami do muzeów);
• rejs motorówką klasy komfort na wyspę Olkhon;
• obsługa wiz;
• Niezapomniane prezenty i pamiątki.
Opcjonalnie:
 Rezerwacja lotu Warszawa-Irkuck-Warszawa.

Koordynatorzy:
Lenik Stanislav +79025133729 director@baikalvisa.ru
Rezvanova Natalya +79148920002 rezvanova@baikalvisa.ru
Schmidt Anastasia +79996868360 nerpa@baikalvisa.ru
Тел.+7 3952 550-464
www.baikalvisa.ru

