
 
 

 

 

Wyprawa Koleją 

Transsyberyjską 17 dni 
 

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 – 17 dni* 
 

MOSKWA – JEKATERYNBURG – NOWOSYBIRSK – IRKUCK – 
LISTWIANKA – UST ORDA – OLCHON – CHUŻYR – CHOBOJ – 

IRKUCK – MOSKWA 
 

 
 
1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie 

i spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali 

odlotów (strefa D, przy stanowiskach PLL LOT). Odprawa 

paszportowo-bagażowa. O godz. 10.35 bezpośredni lot na 

lotnisko Szeremietiewo w Moskwie (czas lotu: 2 godz.). O godz. 

13:45 przylot do Moskwy. Spotkanie na lotnisku z 

przewodnikiem i kierowcą. Wycieczka autobusowa po 

mieście, podczas której zobaczymy wzgórza Worobiowe, 

budynek Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, katedrę 

Chrystusa Zbawiciela (wejście), most Patriarszy, pomnik Piotra 

Wielkiego, budynek fabryki czekolady „Czerwony Październik”, 

panoramę Kremla, Teatr Bolszoj, Łubiankę (dawna siedziba 

KGB), wieżowce Siedem Sióstr, klasztor Nowodziewiczy i park 

Zwycięstwa na Pokłonnej Górze. Obiad. Transfer na nocleg do 

hotelu. 

2. dzień – śniadanie w hotelu. Wycieczka po moskiewskim 

metrze – jednym z najpiękniejszych, najbardziej imponujących i 

zarazem najwydajniejszych na świecie (9 mln pasażerów 

dziennie). Dekoracje wnętrz: mozaiki, witraże, ogromne 

żyrandole i symbole komunistyczne w posągach z brązu i 

marmuru, odzwierciedlają tło historyczne Rosji i ery radzieckiej.  

 

 
 

Przejazd na plac Czerwony, gdzie zobaczymy pamiątkowy 

cmentarz radziecki z 1917 r. przy murze Kremla, mauzoleum 

Lenina, dom towarowy GUM, sobór Wasyla Błogosławionego i 

Państwowe Muzeum Historyczne Rosji (obiekty te zobaczymy 

tylko z zewnątrz). Następnie zwiedzanie Kremla, najstarszej i 

najsłynniejszej części miasta. Obejrzymy tu budynek senatu 

(oficjalna rezydencja prezydenta Rosji), sobór Zaśnięcia Matki 

Bożej (wejście), plac Katedralny, największy na świecie dzwon 

Car-kołokoł i największą armatę świata – Car-puszkę. Rejs po 

rzece z kolacją i obserwacją najpiękniejszych zabytków 

Moskwy. Przejazd na nocleg do hotelu.  

 

 
 

3. dzień – po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu wyjazd z 

przewodnikiem po zakupy na dalszą drogę. Lunch. Przejazd na 

dworzec kolejowy. O 16.50 eskapada Koleją Transsyberyjską do 

Jekaterynburga (pociągiem nr 056, jedynym jeżdżącym tylko w 

dni parzyste). Nocleg w pociągu. 

 

4. dzień – o 21.10 przyjazd na stację kolejową w 

Jekaterynburgu. Przejazd na kolację i nocleg do hotelu.  

 

5. dzień – po śniadaniu w hotelu zwiedzanie głównych atrakcji 

Jekaterynburga. Zobaczymy tamę, kaplicę św. Katarzyny, Dom 

Sewastianowa, centralny plac miasta z 1905 r., budynek 

administratury, drukarnię, operę, dzielnicę Czekistów oraz 



 
 

 

słynną Cerkiew na Krwi i Ganinę Jamę, związaną z tragiczną 

historią carskiej rodziny Romanowów. Obiad. Przejazd na 

dworzec kolejowy. O 21.42 przejazd pociągiem nr 056 do 

Nowosybirska. Nocleg w pociągu. 

6. dzień – o 19.52 przyjazd na stację kolejową w Nowosybirsku. 

Transfer do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

7. dzień – po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu wyjazd na 

zwiedzanie ośrodka naukowego Akademgorodok (30 km za 

Nowosybirskiem). W drodze powrotnej do miasta zobaczymy też 

rezerwat rzeki Ob ze skansenem starych lokomotyw. Przejazd 

do Nowosybirska, gdzie obejrzymy dworzec kolejowy z 

największą stacją Kolei Transsyberyskiej, sobór 

Wniebowstąpienia, Krasny Prospekt, plac Lenina z 

największym rosyjskim teatrem, stare drewniane domy przy ul. 

Gorkiego, kaplicę św. Mikołaja, nabrzeże rzeki Ob i kolorowy, 

syberyjski targ. Odwiedzimy też jedno wybrane muzeum (np. 

Historii Kolei Transsyberyjskiej, Wiedzy Lokalnej, ZSRR, 

Nicolasa Roericha) albo galerię sztuki. Kolacja w lokalnej 

restauracji. Wyjście z przewodnikiem po zakupy na dalszą 

podróż. O 23.00 transfer na dworzec kolejowy. O 23.56 przejazd 

pociągiem nr 048 do Irkucka. Nocleg w pociągu.  

 

8. dzień – cały dzień spędzimy w pociągu do Irkucka.  

 

9. dzień – o 8.34 przyjazd na dworzec kolejowy w Irkucku, 

spotkanie z przewodnikiem i kierowcą. Przejazd do hotelu, 

śniadanie i odpoczynek. Wycieczka po Irkucku. Obiad w lokalnej 

restauracji. Wizyta w Muzeum Dekabrystów w drewnianych 

willach, zwanych „koronkami Irkucka”, na rynku centralnym i w 

zabytkowej dzielnicy 130. Powrót na nocleg do hotelu.  

 

10. dzień – wczesne śniadanie lub suchy prowiant na drogę. O 

6.50 transfer na dworzec kolejowy. O 7.50 wyjazd na całodniową 

wycieczkę Koleją Krugobajkalską (Stara Kolej Bajkalska) po 

zabytkowej trasie nad brzegiem jeziora Bajkał. Lunch w 

pociągu lub obozie turystycznym. O 17.30 przejazd na stację 

Port Bajkał. Prom do Listwianki. Przejazd do hotelu, 

zameldowanie i odpoczynek. Nocleg. 

 

 
 

11. dzień – po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i wycieczka 

do Muzeum Bajkału w Listwiance. Przejażdżka kolejką linową 

w Góry Czerskiego. Lunch w lokalnej restauracji. Wizyta na 

targu rybnym i pamiątkarskim oraz w kościele św. Mikołaja. 

Wycieczka do skansenu architektury drewnianej Talcy. 

Powrót na nocleg do hotelu w Listwiance.  

12. dzień – po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i 

instruktorem. Trekking do wsi Bolsze Koty (20 km). Lunch na 

świeżym powietrzu. Dalszy trekking. Po dotarciu do Bolszych 

Kotów powrotny rejs łodzią do Irkucka. Transfer na nocleg do 

hotelu w Irkucku. 

 

 
 

13. dzień – po śniadaniu przejazd na archipelag Olchon (300 

km, 6 h). Po drodze zatrzymamy się w buriackiej wiosce Ust 

Orda, gdzie zwiedzimy lokalne muzeum, obejrzymy występ 

folklorystyczny i spotkamy się z syberyjskim szamanem. 

Lunch w restauracji w kompleksie etnograficznym Zolotaya 

Orda. Dalszy przejazd do wioski Sakhyurta i przeprawa 

promowa na Olchon. Spotkanie z lokalnymi kierowcami UAZ-ów 

i przejazd do wioski Chużyr. Transfer do hotelu. Czas wolny. 

Nocleg. 

 

 
 

14. dzień – śniadanie. Całodniowa wycieczka UAZ-ami przez 

wyspę Olchon do przylądka Choboj. Lunch na świeżym 

powietrzu. Przejazd pod słynną Skałę Szamanki i na plażę w 

zalewie Sarajskim. Nocleg w hotelu.  

 

15. dzień – śniadanie. Wyjazd UAZ-ami na przystań i przeprawa 

promowa do wioski Sakhyurta. Przejazd autobusem do Irkucka. 

Po drodze lunch w kawiarni. Przyjazd do Irkucka. Transfer do 

hotelu. Czas wolny na odpoczynek. Nocleg. 

 

16. dzień – śniadanie. Transfer na lotnisko. Lot do Moskwy. 

Przylot do Moskwy, spotkanie z przewodnikiem i kierowcą. 

Transfer do hotelu. Zameldowanie w hotelu, nocleg. 

 

17. dzień – śniadanie w hotelu. Czas wolny na przygotowanie 

się do podróży powrotnej. Wymeldowanie z hotelu, spotkanie z 

przewodnikiem i kierowcą. Transfer na lotnisko. O godz. 

20.40 wylot do Warszawy (czas lotu: 2 godz.).  

 
         



 
 

 

    
Wybrane atrakcje 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 
Jekaterynburg. W niepozornym Jekaterynburgu od wieków 

trwa fuzja kultur i czasów: Europa łączy się z Azją, Zachód – ze 

Wschodem, nowoczesność – z przeszłością. Niby nic tu do 

siebie nie pasuje, a jednak wszystko toczy się równym rytmem. 

Choć rytm ten co rusz przerywały rozmaite wydarzenia... 

Majestatyczna, zdobiona złotymi kopułami Cerkiew na Krwi i 

monaster Świętych Cierpiętników Carskich – podobnie jak 

owiana złą sławą Dzielnica Czekistów – do dziś przypominają o 

rozstrzelaniu cara Mikołaja II i jego rodziny. W cieniu kaplicy św. 

Katarzyny z fontanną o wdzięcznej nazwie Kamienny Kwiat 

nadal czai się opowieść o stojącym tu niegdyś, a potem 

zniszczonym soborze. Rzeczna tama wskazuje, że 

Jekaterynburg pretendował w XVIII w. do miana uralskiej potęgi 

przemysłowej, lecz rzeźby... karty bankomatowej i klawiatury 

sugerują, że teraz miasto ma nieco inne zapatrywania. 

Spacerując po tutejszych szlakach, zobaczymy zachwycający 

przepychem XIX-wieczny Dom Sewastianowa na placu Pracy, 

drewniane domy i kamienice z kunsztownymi elewacjami czy 

imponujące budynki reprezentacyjne, ale także ponure, 

postsowieckie blokowiska i szklane wieżowce – stale obecne, 

nieujarzmione kontrasty Jekaterynburga. 

 

 
 
Nowosybirsk. Choć I wojna światowa mocno nadwyrężyła siłę 

i czar nieoficjalnej stolicy Syberii, Nowosybirsk zaskoczy nas 

imponującą architekturą, która na każdym kroku przypomina o 



 
 

 

dawnej potędze miasta. Na Krasnym Prospekcie zobaczymy 

dumne gmachy rezydencji, banków i rozmaitych instytucji. 

Nieopodal odnajdziemy złote kopuły soboru Wniebowstąpienia 

Pańskiego i kaplicy św. Mikołaja, które uważano za geograficzne 

centrum Imperium Rosyjskiego. Żwawym krokiem 

przemaszerujemy przez plac Lenina, nad którym do dziś góruje 

pomnik sowieckiego wodza, by przyjrzeć się potężnej rzece Ob, 

która już od IV–III w. p.n.e. gwarantowała przetrwanie lokalnej 

ludności. Skoczymy na tętniący życiem bazar – i choć z gwaru 

rozmów wyłowimy codzienność Nowosybirska, to wśród 

drewnianej zabudowy ul. Gorkiego zgłębimy sekrety najstarszej 

i najpiękniejszej części miasta. Więcej ciekawostek poznamy w 

lokalnych muzeach, które przybliżają losy intrygujących ludzi 

(jak artysta i filozof Nicolas Roerich) oraz historię, kulturę czy 

przyrodę miasta i Syberii. Jeśli uśmiechu losu nie odnajdziemy 

w Muzeum Szczęścia, na pewno uśmiechniemy się na 

nowosybirskim dworcu kolejowym – jednym z największych i 

najważniejszych przystanków na trasie Kolei Transsyberyjskiej, 

która kusi setkami kilometrów niezapomnianej przygody! 

 

 
 

Akademgorodok. Mówią o nim „naukowy Watykan”. 

Miasteczko akademickie Akademgorodok, leżące ok. 30 km od 

Nowosybirska, to pamiątka z lat 50. XX w., którą wciąż otacza 

aura sowieckich ambicji imperialnych. Spacerując wśród 

licznych gmachów Nowosybirskiego Uniwersytetu 

Państwowego, spróbujemy zrozumieć, dlaczego inwestycja w 

rozwój zaplecza naukowo-badawczego miała tak wielkie 

znaczenie dla ówczesnych planów uczynienia z Nowosybirska – 

leżącego przecież na dalekiej Syberii – potęgi przemysłu 

ciężkiego. Na prospekcie Lawrentjewa, figurującym w Księdze 

rekordów Guinnessa jako najbardziej naukowa ulica świata, 

będziemy mogli dostrzec ukryte wśród zieleni instytuty i wydziały 

wielu gałęzi nauki: fizyki nuklearnej, cytologii i genetyki 

(nieopodal znajduje się słynny pomnik Myszy Laboratoryjnej), 

chemii organicznej i nieorganicznej czy ciepłownictwa i 

aeromechaniki. Odkrywając tajemnice zdumiewającego 

ośrodka naukowego, sprawdzimy, do czego były w stanie 

posunąć się władze, by odnieść zwycięstwo w polityczno-

technologicznym wyścigu. Odpowiemy też sobie na pytanie o 

obecny stan miasteczka – czy sztuczna plaża nad Obem, która 

miała imitować nadmorską i zapewniać relaksujące widoki, 

wystarczyła, by naukowcy nadal chcieli tu intensywnie 

pracować? 

 

 
 

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”. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Listwanka, czyli urokliwe, zaciszne miasteczko nad brzegiem 

jeziora Bajkał, kryje więcej tajemnic Syberii, niż można by 

przypuszczać. W słynnym Muzeum Bajkału zanurkujemy 

oczyma wyobraźni w głębiny syberyjskiego morza, by wyłowić 

ciekawostki o jesiotrach, gołomiankach, kiełżach i omulach. 

Dryfując przez muzealne ścieżki, napotkamy też nerpy – 

słodkowodne foki, jedne z endemicznych mieszkanek 

najstarszego i najgłębszego jeziora na świecie. Z równie 

ciekawej perspektywy popatrzymy na Bajkał i źródło rzeki 

Angary podczas emocjonującej przejażdżki kolejką linową w 

Góry Czerskiego. Z punktu widokowego z pewnością dojrzymy, 

że w dole czeka jeszcze wiele niespodzianek. Gdy na lokalnym 

targu wyszperamy już najpiękniejsze pamiątki i przyjrzymy się z 

bliska złowionym okazom ryb, odszukamy drewnianą cerkiew 

św. Mikołaja (patrona marynarzy), którą XIX-wieczny kupiec 

Serebriakow postanowił zbudować w pobliskiej wsi w podzięce 

za uratowanie przed utonięciem w rozszalałych falach Bajkału. 

W historyczną podróż wybierzemy się również w skansenie 

Talcy. Zabytkowe drewniane budynki opowiedzą nam tu dzieje 

XVIII-wiecznej osady, kilku fabryk i cerkwi oraz Angarskiej 

Elektrowni Wodnej, której budowa w drugiej połowie XX w. 

zamieniła wieś Talcy w odwiedzany przez nas skansen. 

 

 
 

Wyspa 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 z 

niesamowitymi stalaktytami, 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… 

 

 
 
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: Wyprawa Koleją Transsyberyjską, 17 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: 

− bilety na przejazdy Koleją Transsyberyjską na odcinkach 

wskazanych w programie wycieczki, 

− transfery lotniska – hotele – zwiedzane obiekty (klimatyzowany 

bus),  

− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) w Moskwie, 

Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Irkucku, Listwiance, na wyspie 

Olchon, 

− noclegi w pociągu na wybranych odcinkach trasy Kolei 

Transsyberyjskiej (przedziały 4-osobowe), 

− wyżywienie (śniadania, obiady i/lub kolacje – zgodnie z programem 

wycieczki na dany dzień), 

− jeep tour rosyjską terenówką UAZ 452 po wyspie Olchon,  

− przeprawa promowa na i z archipelagu Olchon, 

− rejs łodzią ze wsi Bolsze Koty do Irkucka,  

− trekking z instruktorem do wsi Bolsze Koty, 

− rejs po rzece Moskwa, 

− bilet na przejazd Starą Koleją Bajkalską (Koleją Krugobajkalską; 

miejsca w wagonie 1. klasy), 

− bilety wstępu do zwiedzanych muzeów i atrakcji, 

− przejażdżka kolejką linową w Góry Czerskiego, 

− degustacja lokalnych trunków i dań (w tym zupy ucha z omula, ryby 

występującej tylko w Bajkale), 

− rosyjskie i buriackie występy folklorystyczne, 

− spotkanie z syberyjskim szamanem, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− opieka lokalnych przewodników, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.   

Cena nie obejmuje:  

− biletów lotniczych do i z Moskwy oraz innych międzynarodowych 

biletów lotniczych, 

− kosztów wizy turystycznej do Rosji (w celu wyrobienia wizy rosyjskiej 

należy 30 dni przed terminem wyjazdu dostarczyć do biura Tamada 

Tour: paszport z 2 wolnymi stronami, ważny min. 6 miesięcy od daty 

zakończenia wycieczki, 1 aktualne zdjęcie paszportowe oraz 

wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy – biuro udziela 

pomocy przy jego wypełnianiu), 

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

− kosztów prowiantu (jedzenia, napojów, przekąsek) kupowanego 

samodzielnie na czas przejazdu Koleją Transsyberyjską, 

− posiłków oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych nieujętych w 

programie wycieczki, 

− opłat za fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych miejscach,  

− zwyczajowych napiwków, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach to 350 EUR/os.), 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług niewymienionych w programie wycieczki. 

 
© 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 

 


