
 
 

 

 

Zimowa wyprawa nad Bajkał 
 

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 – 16–18 dni* 
 

MOSKWA – IRKUCK – BAJKAŁ – OLCHON –   
IRKUCK – MOSKWA 

 
1–4. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w 
Warszawie. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do 
Moskwy. W stolicy Rosji zatrzymamy się na 3 dni i zwiedzimy 
najciekawsze atrakcje – ich wybór należy do Was. 
 
5–8. dzień – przejazd z Moskwy do Irkucka Koleją 

Transsyberyjską (w przedziale otwartym). Podróż przez 5 tys. 

km zajmie nam niecałe 4 doby.  

9–10. dzień – pobyt w Irkucku. Zwiedzimy jedno z największych 

i najstarszych miast Syberii – wybór atrakcji należy do Was. 

11–16. dzień – wyjazd z Irkucka w stronę jeziora Bajkał. 

Przeprawa ze wsi Stachjurta na archipelag Olchon. Na 

Olchonie spędzimy 5 dni – wybór atrakcji należy do Was. 

17–18. dzień – przejazd z Olchonu do Irkucka, następnie wyloty 

z Irkucka do Moskwy i z Moskwy do Warszawy. 

* Program ma charakter ramowy i w zależności od czynników, takich jak 

aktualne rozkłady lotów czy przejezdność dróg, może ulec modyfikacji. 

 

Wyprawa ma charakter trampingowy. Jej współtwórcami 

jesteście Wy! Na co zechcecie przeznaczyć więcej czasu i 

uwagi – będzie zależało tylko od Was.  

Będziemy w Moskwie, Irkucku i na Olchonie, gdzie 

obowiązkowo warto zobaczyć kilka miejscówek. Z drugiej strony 

nikomu niczego nie narzucamy. W czasie eskapady każdy 

uczestnik będzie miał możliwość zarówno indywidualnego 

spędzania czasu, jak i odbycia wycieczek grupowych – 

wszystko będzie zależeć od decyzji, które podejmiecie na 

miejscu. Na każdym etapie wyjazdu macie zapewnione 

bezpieczeństwo, pomoc językową i sprawną organizację 

logistyczną wszelkich pomysłów (choć w Rosji „sprawna 

organizacja” to pojęcie niekiedy dość względne). 

 

Wyprawa ma równorzędne dwa cele: 

1. Bajkał – widok zamarzniętego Bajkału, stąpanie po 
krystalicznie czystym lodzie, a nawet oddychanie powietrzem 
syberyjskiej zimy to przeżycie samo w sobie. Przeprawimy się 
promem na wyspę Olchon i objedziemy ją „ruskim jeepem” 
(element „ruskiego jeepa” jest tu kluczowy). Zobaczymy 
największe atrakcje archipelagu, wyjdziemy na zamarznięte 
jezioro i przejdziemy po lodzie na sąsiednie wyspy (o ile warunki 
na to pozwolą). Poznamy się także z mieszkańcami wyspy, ich 
smaczną kuchnią i fascynującą kulturą, przepełnioną tradycjami 
szamanizmu i szacunkiem do dzikiej natury.  

2. Podróż Koleją Transsyberyjską – przejazd jedną z 
najbardziej kultowych linii kolejowych świata z Moskwy do 
Irkucka odbędzie się w wagonie z przedziałami otwartymi 
(wagon tzw. plackartnyj). W wagonie tego typu nie ma takiej 
prywatności, jak w 4-osobowych przedziałach zamykanych, 
jednak właśnie na tym polega specyfika i cały urok podróży 
pociągami po Azji. Doświadczycie niesamowitej, multikulturowej 
atmosfery – spotkacie babuszki sprzedające posiłki na każdej 
stacji, handlarzy, bardów oraz innych ludzi, przemierzających w 
różnych celach rozległą przestrzeń Rosji i wiozących wiele 
fascynujących historii do opowiedzenia. Zobaczycie też 
przesuwające się za oknem malownicze krajobrazy południowej 
Syberii – gęsta tajgę i drewniane wioski, w których zatrzymał się 
czas.  

  
Wybrane atrakcje 

 

 
 

Wyprawa po zamarzniętym Bajkale. Nad najstarszym, 

najgłębszym i najczystszym jeziorem świata odnajdziemy 

prawdziwą wolność i potęgę dzikiej natury. Wnikniemy w 

zimową głębię Bajkału i przeżyjemy niewiarygodną przygodę, 

której nie da się porównać z niczym innym! Słysząc w oddali 



 
 

 

hipnotyczne dźwięki morin chuurów, topshuluurów i innych 

buriackich instrumentów, używanych dawniej w obrzędach 

szamańskich, ruszymy ku mistycznemu oku Syberii. Śladem 

psich zaprzęgów i nieustraszonych UAZ-ów wkroczymy na 

nieprzebraną lodową pokrywę, która – chociaż ma nawet 120 

cm grubości – jest idealnie przejrzysta i odkrywa wszystkie 

sekrety podwodnego świata, pełnego kamieni, endemicznych 

roślin i ryb.  

 

Na ciągnącej się kilometrami krystalicznej tafli zapatrzymy się w 

lodowe rzeźby natury, fale uchwycone przez mróz w 

intrygujących pozach i zjawiskowe groty, mieniące się bielą i 

błękitem sopleńców. Ich tropem dotrzemy do pobliskiej wyspy 

Ogoj z buddyjską stupą bogini Dakini i na inne wysepki z 

jaskiniami odgrodzonymi od świata kurtynami zatrzymanej w 

żywiołowym pędzie wody. Głodni wrażeń, zaliczymy piknik na 

zamarzniętym jeziorze, delektując się lokalnymi smakołykami – 

a także promieniami słońca, prześlizgującymi się ku zachodowi 

po krach i niekończącej się pierzynie bielutkiego śniegu.  

 
 

Kolej Transsyberyjska. Spełnimy jedno z największych 

globtroterskich marzeń i wyruszymy na wyprawę życia Koleją 

Transsyberyjską! W 4 dni pokonamy aż 5 tys. km z Moskwy do 

Irkucka nad Bajkałem – przez malownicze góry, przepastną 

tajgę i ciągnące się po horyzont stepy. Podróżując w przedziale 

otwartym, szybko poczujemy przyjazną atmosferę kulturowej 

mozaiki Rosjan, mniejszości etnicznych Buriatów czy Jakutów 

oraz ludzi z innych zakątków Europy, Azji i świata. Aby miło 

spędzić dłużący się czas, porozmawiamy o życiu, pogramy w 

karty, pośpiewamy i złamiemy niejeden stereotyp – chociażby 

ten, że podczas jazdy wódka leje się strumieniami (alkohol jest 

na pokładzie zabroniony). Przekonamy się, że kolej budowana 

na rozkaz cara Aleksandra II od 1891 r. – rękami 90 tys. 

robotników, pracujących w katorżniczych warunkach po to, by 

Kreml mógł eksploatować bogactwa Syberii i utrzymać władzę 

na peryferiach – jest dziś wyposażona w nowoczesne składy z 

gniazdkami elektrycznymi i USB, samowarami z gorącą wodą, 

łóżkami, toaletami i wagonem restauracyjnym. Sprawdzimy też, 

w czym tkwi fenomen Kolei Transsyberyjskiej i… nie raz 

zamarzymy o postoju na kolejnej stacji, gdzie można 

rozprostować bogi, kupić od babuszki pierożki albo futrzaną 

uszankę i przyjrzeć się bliżej zagadkowemu życiu rosyjskiej 

prowincji. 

 

 
 

Wyspa Olchon. Przeprawimy się na największy archipelag 

Bajkału, wibrujący niezapomnianą przygodą i magią nadal 

żywego dziedzictwa szamańskich tradycji. Wskoczymy w 

rosyjskie terenówki UAZ, by poczuć klimat zimowego off-roadu i 

pośród surowych stepów i tajgi poszukać nadbajkalskich 

skarbów przyrody i kultury.   

 

 

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 zachwycimy się 

naszyjnikiem lazurowych lodowych sopli. 

 

Przylądek Choboj. Przylądek Choboj to jedno z najświętszych 

miejsc syberyjskiego szamanizmu i symbol przyrodniczego 

piękna Bajkału. Z najdalej wysuniętego na północ skraju wyspy 

Olchon ujrzymy zachwycającą panoramę jeziora, a przy 

sprzyjającej pogodzie również przylądek Ryty, Zatokę 

Barguzińską, wyspy Uszkanie i największy półwysep – Święty 

Nos, który o wschodzie i zachodzie słońca uwodzi zmysły 

mirażem latającego spodka (chociaż Buriaci dostrzegają w nim 

raczej pysk jesiotra). Wśród majestatycznych klifów i sosen z 

korzeniami finezyjnie ukształtowanymi przez wiatr sarma 

poszukamy tych ewenementów przyrody, które nie zapadły w 

zimowy sen i nie skryły się pod śniegiem. Spotkamy się z Kłem 

– spektakularną skałą, w której według legendy bóg Tengri 

zaklął Buriatkę za to, że zazdrościła swojemu mężowi pałacu. 

Zajrzymy także do skalnych grot, gdzie szamani odprawiają 

tradycyjne obrzędy, i sprawdzimy, w którym miejscu pierwszy 

szaman Olchonu otrzymał swą moc. Otoczeni pradawną energią 

natury, wsłuchamy się w echo grzmiące pośród monolitycznych 

skał – głos duchów Bajkału. 

 

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. 

 

Przylądek Sagan-Chuszun. To jeden z najbardziej 

spektakularnych bajkalskich pejzaży. Groźny urok stromo 

opadającej do Bajkału skały Trzech Braci odkryjemy na 

Przylądku Białym, Sagan-Chuszun, 5 km przed północnym 

krańcem archipelagu Olchon. Zimą zachwycimy się peleryną 

sopli skuwającą monolityczny masyw z białego marmuru, który 

spoziera spod gęstej warstwy czerwonych porostów. Latem 

zapatrzymy się zaś w rozkwitające na tutejszym reliktowym 

stepie szarotki, goździki, maki, maciejki i ostróżki. Obserwując z 

klifu majestatyczne piękno Bajkału, usłyszymy buriacką legendę 

o powstaniu tego miejsca, która mówi, że pewien czarodziej, 

chcąc ofiarować synom nieograniczoną wolność, przemienił ich 

w orły. Gdy jednak złamali przyrzeczenie i zasmakowali w 

padlinie, zostali przez rozzłoszczonego ojca zaklęci w trzy skały. 

W zatoce trafimy na ukryte w tych kamiennych piramidach 

jaskinie. W największej, środkowej skale archeologowie odkryli 

odłamki ceramiki i drewnianą szkatułkę z orłem – jedne z kilku 

śladów (obok ruin murów i dawnej fosy) wskazujących na to, że 

malowniczy pomnik przyrody przyciągał ludzi już wieki temu. 

 

Schibete. Jeszcze 20–25 tys. lat temu okolice Bajkału spowijała 

mroźna tundra, w której żerowały jedynie stada żubrów i 

mamutów. Czy faktycznie żyły tu tylko one? Przy Olchońskich 

Wrotach rozpoczniemy etnograficzny trekking wzdłuż wybrzeża 

Bajkału, by pośród skalistych wzgórz przylądka Schibete 

odnaleźć ślady bytowania człowieka prehistorycznego. 

Poszukamy też ruin osady Kurykanów, plemion tureckich i 



 
 

 

protoplastów grupy etnicznej Jakutów, którzy osiedlili się nad 

błękitnym okiem Syberii, lecz już w XI w. zaczęli uciekać nad 

Lenę, bo w okolicy pojawiło się mongolskie plemię Buriatów. 

Buriaci do dziś zamieszkują te zjawiskowo piękne tereny, a 

niegdyś słynęli z wyrobu znakomitej broni siecznej, którą nie raz 

przepędzili stąd Rosjan. Zajrzymy w okoliczne zatoki i 

wdrapiemy się na wzgórze Schibete, by zobaczyć malowniczy 

widok na Baj-kul – „bogate jezioro”, od wieków kuszące 

przybyszy obfitością życiodajnej wody, ryb i innych skarbów 

natury. 

 

Irkuck. Niektórzy mówią, że Irkuck to brzydki grajdoł. Szybko się 

jednak przekonamy, że miasto zdecydowanie bardziej zasługuje 

na miano perły Syberii. Oprócz postsocjalistycznych blokowisk i 

gmaszyska Domu Sowietów zobaczymy tu wspaniałe zabytki 

klasycyzmu, jak Łuk Triumfalny z 1813 r., oraz „drewniane 

koronki Irkucka” – ponad stuletnie domy z drewna, skromne 

chałupinki i pięknie odrestaurowane, bogato zdobione wille, 

które tworzą niesamowity klimat miasta (w dwóch willach 

znajduje się Muzeum Dekabrystów, jedno z kilku muzeów w 

mieście, obok etnograficznego, historycznego, naukowego czy 

wojskowego). Cuda Irkucka odkryjemy też w XIX-wiecznych 

zabytkach sakralnych: cerkwi Kazańskiej z niebieskimi kopułami 

i dekoracjami autorstwa wybitnych rzeźbiarzy, złotników i 

malarzy XIX w. oraz w neogotyckim kościele Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, wybudowanym przez zesłanych na 

Syberię Polaków. Kolejne polskie ślady znajdziemy nad 

brzegiem Bajkału, gdzie wspomnimy krwawą klęskę 

wznieconego przez sybiraków powstania zabajkalskiego, 

któremu Kornel Ujejski poświęcił wzruszający wiersz „Na zgon 

rozstrzelanych w Irkucku”. 

 

 
 

Moskwa. Poznamy miasto wielowiekowej historii i ogromnych 

kontrastów. Przejdziemy się szlakiem najpiękniejszych 

zabytków rosyjskiej stolicy, oglądając warownię Kremla, pobliski 

Teatr Wielki (Bolszoj), dawną siedzibę KGB na Łubiance oraz 

najsłynniejszy w Moskwie plac Czerwony z mauzoleum Lenina 

(jeśli się nam poszczęści, zrobimy sobie zdjęcie z performerami 

ustylizowanymi na cara Mikołaja I, Lenina i Stalina). 

Wszechobecną potęgę i ducha nadal żywej przeszłości 

poczujemy też na placu Tagańskim, gdzie 70 m pod ziemią 

znajduje się przeciwatomowy bunkier Stalina. Wędrując 

miastem, zobaczymy zaskakującą symbiozę niesłychanego 

bogactwa i skrajnej biedy oraz przekonamy się, że legendy o 

moskiewskich korkach ulicznych są prawdziwe. Ukojenie od 

zgiełku znajdziemy w parku Gorkiego, podczas rejsu rzecznym 

statkiem i spotkania ze sztuką w galeriach i muzeach. Od 

zmroku aż po świt czuć będziemy tętniące serce Rosji, które 

(naprawdę!) nigdy nie zasypia. 

   
Informacje dodatkowe 

 
Impreza: Zimowa wyprawa nad Bajkał. Wycieczka objazdowa + jeep tour. 

 

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 na trasie całej wycieczki: samolotami, pociągiem i 
wynajętymi dla grupy samochodami (w tym UAZ 452), 

− przeloty bezpośrednie Warszawa – Moskwa i Irkuck – Warszawa, 

− bilet na Kolej Transsyberyjską,  

− 2 objazdowe wycieczki po Olchonie, 

− noclegi w hostelach i prywatnych domach, 

− opieka pilota-przewodnika na czas wyprawy,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje:  

− kosztów wizy turystycznej do Rosji, 

− międzynarodowych biletów lotniczych, 

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

− kosztów wyżywienia, 

− biletów na Kreml, do mauzoleum Lenina, ruskiej bani i pozostałych 
atrakcji z wejściami biletowanymi, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych, 

− 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. 
www.tamadatour.pl 

 


