
 

 
 

Bajkał - 11 dni, 2018 
 
Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 
Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel. 792 
004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl  
 
 

Program 
 
1 dzień - spotkanie na Lotnisku Okęcie w Warszawie z 
przedstawicielem Tamada Tour. Odprawa paszportowo 
bagażowa. Przelot do Ułan-Ude. 
 

 

2 dzień - przylot do miasta Ułan-Ude. Zakwaterowanie w 
hotelu. Odwiedzimy Muzeum Historii Buriacji im. 
M.N.Hangalova, gdzie można zapoznać się z historią, kulturą i 
religią regionu. Następnie odwiedzimy- centrum buddyjskiej 
kultury duchowej w Buriacji. Obiad - dania kuchni narodowej 
Buriacji. Po obiedzie pojedziemy do wsi Tarbagatai. Po drodze 
zatrzymamy się przy górze "Omulevaya" (nazywana również 
śpiącym lwem - ze względu na swój kształt, bardzo 
przypominający to zwierzę), z której otwiera się wspaniały 
widok. Odwiedzimy Nikolską cerkiew, gdzie opowiedzą nam o 
podziale cerkwi i Semeiskich staroobrzędowcach  
mieszkających właśnie tutaj. Odwiedzimy  muzeum, gdzie 
można zobaczyć jak żyli miejscowi na przestrzeni wieków. 
Następnie wycieczka do pobliskiej wioski staroobrzędowców - 
Desyatnikova. Odwiedzimy gospodarstwo staroobrzędowców, 
gdzie przywita nas zespół ludowy, śpiewając i tańcząc 
tradycyjne pieśni. Weźmiemy udział w ceremonii ślubnej. 
Następne będziemy mieli okazję spróbować tradycyjnej 
kuchni. Powrót do Ułan-Ude. 
      
3 dzień - śniadanie. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego 
narodów Zabajkala pod otwartym niebem. Odwiedzimy 
swojego rodzaju mini-zoo, gdzie zobaczymy wiele zwierząt, 
niektóre z nich są na liscie wymierających. Odwiedzimy 
wystawę "Naczynia i Gobeliny Buriacji", "Historia zsyłek i 
katorgi zabajkala" oraz "Sztuka i rzemiosło zabajkala". Obiad, 
dania kuchni Buriacji. Przejazd do miasta Sludyanka (350 km). 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 
 
4 dzień - śniadanie. Następnie wsiądziemy do pociągu, który 
obwiezie nas po Starej Wokółbajkalskiej Magistrali kolejowej. 
Jest to pomnik historii oraz rezerwat architektoniczno-
pejzażowy. Trasa składa się z licznych tuneli mostów i 
wywyższeń, prowadzi cały czas brzegiem jeziora. W tej chwili 

kursują po niej tylko pociągi turystyczne, wyposażone w bar i 
nowoczesne platformy multimedialne, na których wyświetlane 
są filmy o bajkale. Pociąg zatrzymuje się w najładniejszych 
miejscach, gdzie przewodnik opowiada o historii budowy tej 
magistrali. Obiad na stacji Polowinnaja. Wieczorem pociąg 
przybędzie do stacji Port Bajkał. Przeprawa promem do 
miejscowości Listvyanka. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja  

 
5 dzień - śniadanie. Dziś odbędziemy pieszą wycieczkę po 
miejscowości Listvyanka. Wioska jest bardzo długa, 
wybudowana wzdłuż wybrzeża. Odwiedzimy Bajkalskie 
Muzeum poświęcone historii jeziora, jego faunie i florze. W 
akwarium muzeum zobaczymy wielu mieszkańców Bajkału. 
Atrakcją muzeum są fokaria - gdzie można oglądać jedyne na 
świecie słodkowodne foki. Odwiedzimy  park (Dendrarium), 
oraz wirtualnie zejdziemy na dno Bajkału. Następnie 
wycieczka do platformy widokowej "Kamień Cherskogo" 
(wjedziemy na górę wyciągiem krzesełkowym, a zejdziemy 
pieszo) zobaczymy źródła rzeki Angary i święty Szamański - 
kamień. Obiad. Następnie wizyta w cerkwi Nikolskiej, oraz 
galerii sztuki im. Plamenevskii. Dalej pójdziemy na molo i rynek 
rybny z pamiątkami. Czas wolny. Kolacja. 

 

6 dzień - śniadanie a następnie przejazd (około 300km) z 
Listwianki na bazę turystyczną Kowczeg, znajdującą sie przy 
brzegu jednej z zatok morza małego (część jeziora Bajkał). Po 
drodze zobaczymy naskalne rysunki, oraz  zatrzymamy się w 
Obo – świętym  miejscu, w którym według buriackiej tradycji 
ludzie kontaktują się z duchami. Po przybyciu do bazy 
turystycznej zakwaterowanie i lunch. Następnie mały spacer - 
etnograficzna wycieczka ze zwiedzaniem starożytnych murów 
miejskich pozostałości zaginionego narodu Kurykan i miejsce 
bytu  prehistorycznego człowieka.  Zwiedzimy okoliczne zatoki 
oraz wejdziemy  na szczyt Shibete, z którego  roztacza się 
piękny widok na jezioro Bajkał. Kolacja. 
 
7 dzień - śniadanie. Wycieczka wzdłuż Tazheranskiego stepu 
przez Dolinę śpiących duchów  do jaskini "Marzenie". 
Dojedziemy tam klasycznym rosyjskim autem terenowym  - 
UAZ. Dla chętnych możliwe zejście do jaskini. Obiad w małej, 
cichej zatoce "Arzo". Po odpoczynku - powrót do bazy. Spacer 
przez step Tazherańskij, po stromych i urwistych brzegach 
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jeziora Bajkał.  Jeżeli grupa jest silna i będzie miała ochotę, 
można wspiąć się na szczyt  góry "Tanghai" (970 m, 500 m 
wspinaczka) i zejść przez las modrzewiowy, w który możemy  
natknąć się na lisy, jelenie piżmowe lub dzikie kozy. Powrót do 
bazy. Kolacja. W bazie czeka na nas rosyjska Bania. 

 
 
8 dzień - śniadanie. Przejazd przez wyspę do miejscowości 
Hużir (ok. 30 km), następnie krótki spacer na półwysep 
Szamanka, gdzie znajduje się słynna "Biała skała" - wizytówka 
Bajkału. Obiad, następnie pójdziemy do muzeum 
etnograficznego, w którym zebrano przedmioty pokazujące 
życie ludności zamieszkującej wyspę Olchon na przestrzeni 
wielu wieków. Powrót do Bazy. Kolacja. Dla chętnych konna 
wycieczka po okolicy. 
 

 

9 dzień - śniadanie. Przeprawa na wyspę Olchon. Następnie 
pojedziemy do północnego krańca wyspy (70 km), gdzie 
zobaczymy wiele malowniczych miejsc: piaskową zatokę, 
gdzie  znajduje się opuszczony obóz Gułagu, skały Sagan 
Khushin (Trzej Bracia), słynne plaże wyspy Olchon.  Następnie 
krótki trekking do przylądka Khoboi, gdzie, można zobaczyć 
słynną Baikalską fokę (jedyna słodkowodna foka na świecie. 
Lunch w miejscowości Uzuri, prawdziwego rosyjska „Ucha” 
zrobiona z ryby występującej tylko w Bajkale - Omula. Powrót 
do bazy. Kolacja. 

 

10 dzień - śniadanie a następnie około południa wyruszymy w 
drogę powrotna do Irkucka. Obiad w jednej z restauracji po 
drodze. Po przybyciu do Irkucka (około godziny 16-tej) 
zakwaterowanie w hotelu i wieczorna wycieczka po najbardziej 
atrakcyjnych miejscach jednego z większych i starszych miast 
Syberii. Kolacja. 

 

11 dzień - transfer na lotnisko. Wylot do Polski przez Moskwę. 
 
Dziękujemy Państwu za udział w naszej wycieczce                         
i zapraszamy ponownie! 
 
 
TAMADA-TOUR 2018 
 
Prawo do błędów w druku zastrzeżone.  
 
Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody 
na ich kopiowanie. Program nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 
 
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 
 
TAMADA TOUR, Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-
540 Zalesie Górne, tel. 792 004 069, biuro@tamada-
tour.com.pl, www.tamadatour.pl, www.wschódcentrum.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


