
 

 

 

Bajkał z Buriacją 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 9 dni  
 

IRKUCK – SCHIBETE – OLCHON – CHOBOJ – UZURI – OLCHON – 

UŁAN UDE – TARBAGATAJ – DESIATNIKOWA – UŁAN UDE – 

SLUDIANKA – LISTWANKA – IRKUCK 

 
1. dzień – spotkanie na lotnisku w Warszawie lub Krakowie. 
Przelot do Irkucka. 

 

2. dzień – po przybyciu do Irkucka zakwaterowanie w hotelu. 

Następnie wycieczka pieszo-autokarowa po „drewnianych 

koronkach Irkucka” i innych atrakcjach jednego z większych i 

starszych miast Syberii. Zobaczymy przepięknie zdobione, 

ponad stuletnie domy z drewna (w dwóch z nich znajduje się 

Muzeum Dekabrystów), a także Łuk Triumfalny z 1813 r., XIX-

wieczną cerkiew Kazańską z niebieskimi kopułami i dekoracjami 

autorstwa wybitnych rzeźbiarzy, złotników i malarzy, neogotycki 

kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i inne zabytki.  

 
3. dzień – śniadanie. Następnie przejazd (ok. 400 km) do bazy 

turystycznej Kowczeg przy brzegu jednej z zatok Morza Małego 

(części jeziora Bajkał). Po drodze zobaczymy naskalne rysunki 

oraz obwieszone kolorowymi wstążkami święte pale serge i 

kopce obo, za których sprawą, wedle buriackiej tradycji, ludzie 

kontaktują się z duchami.  

 

 
 

Po przybyciu do bazy zakwaterowanie i lunch. Następnie krótki 

etnograficzny spacer ze zwiedzaniem starożytnych murów 

miejskich i kurhanów ludu Kurykan oraz miejsca bytowania 

prehistorycznego człowieka. Zwiedzimy okoliczne zatoki i 

wejdziemy na szczyt Schibete, z którego roztacza się wspaniały 

widok na jezioro Bajkał. Kolacja. 

 

 
 

4. dzień – śniadanie. Przeprawa na archipelag Olchon. 

Wyruszymy na północny kraniec wyspy (70 km), gdzie 

zobaczymy wiele malowniczych miejsc: piaskową zatokę z 

opuszczonym obozem gułagu, przylądek Sagan-Chuszun z 

owianymi legendą skałami Trzech Braci, urokliwe plaże 

Olchonu.  

 

 
 

Następnie krótki trekking do spektakularnie pięknego przylądka 

Choboj – najdalej wysuniętego na północ punktu widokowego 

Olchonu i jednego z najświętszych miejsc wyspy, gdzie 



 

 

usłyszymy legendę o zazdrosnej Buriatce i zobaczymy słynne 

nerpy, czyli foki bajkalskie, jedyne na świecie foki słodkowodne. 

Lunch w miejscowości Uzuri – skosztujemy prawdziwej 

rosyjskiej zupy ucha z omula, ryby występującej tylko w Bajkale. 

Powrót do bazy na wyspie Olchon. Kolacja. 

 

 
 

5. dzień – śniadanie. Krótki spacer do Skały Szamanki, 

zachwycającej przyrodniczo wizytówki Bajkału i świętego 

miejsca syberyjskiego szamanizmu. Następnie zobaczymy 

muzeum etnograficzne z ciekawą kolekcją przedmiotów 

ukazujących życie ludności wyspy Olchon na przestrzeni 

dziejów. Przeprawa promowa i powrót do Irkucka. Kolacja. 

Nocny pociąg do Ułan Ude.      

 

 
 
6. dzień – przyjazd do miasta Ułan Ude. Zakwaterowanie w 

hotelu. Po odpoczynku i śniadaniu odwiedzimy Muzeum 

Historii Buriacji im. M.N. Hangalova, gdzie można się 

zapoznać z historią, kulturą i religią regionu. Następnie 

odwiedzimy centrum buddyjskiej kultury duchowej w 

Buriacji. Na obiad skosztujemy dań narodowej kuchni buriackiej. 

Po obiedzie wyjazd do wsi Tarbagataj. Po drodze zatrzymamy 

się przy górze Omulewaia, która ze względu na swój kształt jest 

nazywana również śpiącym lwem. Zachwycimy się okolicznymi 

widokami, a następnie odwiedzimy cerkiew Nikolską, gdzie 

dowiemy się o podziale cerkwi i unikalnej kulturze wyznaniowej 

staroobrzędowców Semejskie (UNESCO). W lokalnym 

muzeum zobaczymy, jak społeczeństwo Semejskie żyło na 

przestrzeni wieków, a ich obyczajowość poznamy bliżej również 

w wiosce Desiatnikowa. Odwiedzimy gospodarstwo 

staroobrzędowców, gdzie przywita nas zespół ludowy, tańczący 

i śpiewający tradycyjne pieśni. Weźmiemy też udział w 

ceremonii ślubnej. Po skosztowaniu tradycyjnej kuchni powrót 

do Ułan Ude. 

7. dzień – śniadanie. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego 

Kultury i Życia Narodów Zabajkala pod chmurką. Zobaczymy 

interesujące ekspozycje, m.in. „Naczynia i gobeliny Buriacji”, 

„Historia zsyłek i katorgi Zabajkala”, „Sztuka i rzemiosło 

Zabajkala”. Odwiedzimy również minizoo, gdzie zobaczymy 

wiele zwierząt, z których część jest na liście gatunków 

wymierających. Na obiad dania kuchni Buriacji. Przejazd do 

miasta Sludianka (350 km). Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 

 

 
 
8. dzień – śniadanie. Następnie wyruszymy turystycznym 

pociągiem po trasie Starej Kolei Bajkalskiej – rezerwatu 

architektoniczno-pejzażowego i zabytku inżynierii, malowniczo 

rozciągniętego nad brzegiem Bajkału. Podczas jazdy pociągiem, 

wyposażonym w bar i nowoczesne platformy multimedialne z 

filmami o Bajkale, pokonamy liczne mosty, wywyższenia i 

tunele. Po drodze zachwycimy się widokami przyrody i 

zacisznych wiosek nad brzegiem błękitnej perły Syberii. 

Zatrzymamy się w najładniejszych miejscach, gdzie przewodnik 

opowiada o historii budowy tej zjawiskowej magistrali, która 

dawniej była częścią Kolei Transsyberyjskiej. Obiad na stacji 

Polowinnaia. Wieczorem pociąg przybędzie do stacji Port 

Bajkał. Przeprawa promem do miejscowości Listwianka. 

Spacer po Listwiance i ostatnia możliwość spróbowania 

bajkalskiego omula. Nocleg w hotelu nad brzegiem jeziora. 

 
9. dzień – transfer na lotnisko i wylot do Polski. 

 
Wybrane atrakcje 

 

 
 

Olchon. Przeprawimy się na największy archipelag Bajkału, 

wibrujący niezapomnianą przygodą i magią nadal żywego 

dziedzictwa szamańskiej kultury. Wskoczymy w rosyjskie 

terenówki UAZ, by poczuć klimat off-roadu i pośród surowych 

stepów i tajgi poszukać śladów Kurykanów, rdzennej ludności 



 

 

Olchonu. Napijemy się wody ze świętego źródła, znajdziemy 

starożytne kurhany i rozwikłamy zagadkę kolorowych wstążek 

przy Skale Szamanki – jednym z dziewięciu najświętszych 

miejsc Azji, gdzie wedle buriackich wierzeń żyje duch Burhana. 

W wiosce Chużyr odkryjemy dźwięki, kolory i smaki życia 

lokalnych hodowców bydła i rybaków. Po obiedzie – sycącej 

zupie ucha i buriakach – pokonamy piaszczysty szlak wzdłuż 

wybrzeża na słynący z dzikiego piękna krajobrazów przylądek 

Choboj. Po drodze zajrzymy do jaskiń, zatrzymamy się w 

urokliwych zatokach i wdrapiemy na malownicze klify, by 

zanurzyć wzrok w krystalicznej toni skarbu Syberii. Dowiemy się, 

dlaczego najbardziej wysunięty na północ skrawek wyspy 

Olchon miejscowi zwą kłem, i posłuchamy mitu o zaklętej w 

skałach zazdrosnej Buriatce. Jeśli się nam poszczęści, w tej 

części Nadbajkalskiego Parku Narodowego zobaczymy też 

urocze (choć drapieżne) endemiczne nerpy – jedyne 

słodkowodne ssaki fokowate, z którymi wiąże się legenda o 

dziewczynie, co podobno skryła się niegdyś w wodach Bajkału i 

już tam została… 

 

 
 

Obo. Podobno lepiej z nimi nie zadzierać. Podsuwają pod stopy 

śliskie kamienie, zsyłają wichury, burze, fale i mróz, dezorientują 

w przestrzeni i prowadzą wprost na krawędzie klifów. Buriaci aż 

za dobrze wiedzą, jak groźne i nieprzewidywalne potrafią być 

duchy Bajkału, syberyjskich gór, rzek i świętych studni. To 

dlatego natkniemy się tutaj na liczne symbole szamanizmu: 

drewniane pale serge i kamienne kopczyki obo, przy których 

można obłaskawić bezcielesne siły natury.  

 

 
 

Zobaczymy, jak zapobiegliwi wędrowcy różnych wyznań i 

miejscowi zawiązują na serge kolorowe hadaki, czyli szarfy 

dobrych życzeń, pojedyncze nitki, a nawet włosy, które wraz z 

wiatrem unoszą do niebios modlitwy o bezpieczną podróż, 

powodzenie, szczęście i zdrowie. Etnograficzną ciekawostkę 

ujrzymy też przy ołtarzykach obo, obecnych w miejscach o 

wyjątkowej mocy, takich jak Skała Szamanki. Odbywają się tam 

obrzędy bryzgania wódką albo mlekiem na cztery strony świata 

(niekiedy połączone z uroczystym rozbiciem butelki czy szklanki 

o kamienie), a ludzie zostawiają najróżniejsze dary dla duchów: 

pieniądze, zapałki, cukierki, książki, nadłamane papierosy i… 

telefony. 

 

 
 

Skała Szamanki. Skałę Szamanki, najsłynniejszą wizytówkę 

bajkalskiej wyspy Olchon, znajdziemy nieopodal wsi Chużyr. 

Czy zgodnie z przekonaniem Buriatów, dla których Kamienna 

Świątynia uosabia ojczyznę przodków, jest centrum kultu 

szamańskiego i buddyjskiego oraz jednym z dziewięciu 

najświętszych miejsc Azji, poczujemy tu jedność z 

wszechświatem? Na pewno nie będziemy mogli oderwać 

wzroku od urzekającego pejzażu błękitnych wód Bajkału 

okalających Białą Skałę – stworzony z natchnienia natury 

marmurowo-wapienny pomnik przyrody i historii, złożony z 

dwóch turni (30 i 42 m) i ozdobiony plamkami granitu i porostów, 

które od strony jeziora układają się w kształt smoka. Wsłuchamy 

się w barwne opowieści o Skale Szamanki i żyjącym w jeziorze 

duchu Burchana. Sprawdzimy, dlaczego dawniej jeźdźcy 

zsiadali tu z koni, a kobiety nie mogły podchodzić do skały. Tuż 

obok odkryjemy 12-metrową Jaskinię Szamana, po raz pierwszy 

zbadaną w 1879 r. przez polskiego geologa Jana Czerskiego, 

dzięki któremu odnaleziono tu później groby i artefakty rytualne 

z epok neolitu i brązu, a także z XVII–XIX w. Być może nie 

natrafimy na mieszkającego w jaskini najpotężniejszego ducha 

Bajkału, czyli Ugute Noyona, ale za to zimą zachwycimy się 

naszyjnikiem lazurowych lodowych sopli, a latem – intrygującymi 

formami skalnymi, uformowanymi przez wiatr sarma i erozję. 

 

 
 

Stara Kolej Bajkalska. U stóp gór Chamar-Daban, w Sludiance, 

ruszymy na niezapomnianą wyprawę Koleją Krugobajkalską – 

zabytkową magistralą kolejową nad Bajkałem, która stanowiła 

niegdyś część Kolei Transsyberyjskiej. W pociągu znajdziemy 



 

 

bar i nowoczesne platformy multimedialne z filmami o Bajkale, 

ale znacznie ciekawsze atrakcje zobaczymy za oknem. W rytmie 

stukotu kół pognamy przez malowniczy rezerwat 

architektoniczno-pejzażowy tuż nad brzegiem klejnotu Syberii, 

obserwując po drodze zaciszne osady z drewnianymi 

chałupinami i nieskalane piękno przyrody. Pokonamy wykute w 

monolitycznych skałach galerie i tunele oraz zachwycające 

bogactwem konstrukcji inżynieryjnych mosty, wiadukty i mury 

oporowe, których na całej trasie jest blisko 600! Zatrzymamy się 

w najładniejszych miejscach i posłuchamy opowieści o historii 

budowy tej „złotej sprzączki na stalowym pasie Rosji”. Chłonąc 

niesamowitą atmosferę kolejowego pomnika historii, 

wspomnimy również jego budowniczych – skazańców, a także 

polskich zesłańców, którzy w pobliskiej wsi Kułtusk wzniecili w 

1866 r. nieudane powstanie zabajkalskie. 

 

 
 

Nadbajkalski Park Narodowy. Nerpy spotkamy tylko w jednym 

miejscu na Ziemi. Jeśli się nam poszczęści, wdzięczne pyszczki 

i baryłkowate ciała jedynych na świecie słodkowodnych fok 

dostrzeżemy na skałach rozsianych przy brzegu jeziora Bajkał. 

Również tylko w Bajkale odnajdziemy omule, ryby z 

łososiowatych, które – podobnie jak wiele innych endemicznych 

gatunków zwierząt i roślin – zamieszkują błękitne oko Syberii i 

jego okolice, wpisane w niepowtarzalnie piękny pejzaż 

Nadbajkalskiego Parku Narodowego. Od piaszczystej plaży 

Zalewu Sarajskiego po skaliste klify archipelagu Olchon – w 

każdym zakątku tej części dzikiej Syberii natkniemy się na 

wspaniałe pomniki przyrody. W zieleni leśnych gęstwin, 

odcinającej się wyraźnie na tle potężnych szarych skał, 

spróbujemy odnaleźć trop piżmowca syberyjskiego (który 

przypomina sarnę), paskowanego na grzbiecie burunduka 

syberyjskiego, a nawet… latającej wiewiórki. Wśród 

rozłożystych sosen i skarlałych drzewek, gdzie przechadzają się 

także dziki, jelenie i łosie, a głuszce, sójki syberyjskie, mewy 

tundrowe i puszczyki uralskie trelują i pohukują do wtóru 

stukającym w pnie dzięciołom, z pewnością poczujemy więź z 

naturą. 

 
Informacje dodatkowe 

 
Impreza: Bajkał z Buriacją 9 dni, wycieczka objazdowa.  

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

W cenie: 

− transport autokarem na trasie całej wycieczki, na lotnisko i stację 
kolejową, 

− jeep tour rosyjską terenówką UAZ 452 po wyspie Olchon,  

− przeprawa promowa na trasie Port Bajkał – Listwanka, 

− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) i w domkach 
w bazach turystycznych (domki 2–4-osobowe), 

− 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, kolacja), 

− degustacja lokalnych trunków i dań (w tym zupy ucha z omula, ryby 
występującej tylko w Bajkale), 

− bilet na przejazd Starą Koleją Bajkalską, 

− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji (w tym muzeów historii i 
etnografii), 

− spotkanie ze staroobrzędowcami Semejskie (UNESCO), 

− pokazy folklorystyczne i udział w tradycyjnej ceremonii ślubnej, 

− przejażdżki i wędrówki z atrakcjami plenerowymi i kulturowymi, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada 
Tour, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje:  

− kosztów wizy turystycznej do Rosji; 

− kosztów przelotu Warszawa/Kraków – Irkuck – Warszawa/Kraków, 

− międzynarodowych biletów lotniczych, 

− opłat lotniskowych oraz usług bagażowych w hostelu i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach i domkach 1-osobowych (domki 1-
osobowe nie są dostępne), 

− wejścia do rosyjskiej bani (sauny) w bazach turystycznych, 

− zajęć fakultatywnych, 

− napiwków lokalnych, 

− napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych. 
 
© 2020 TAMADA TOUR. 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. 
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