SYBERIA dla Koneserów
CENA OBEJMUJE:
noclegi w hotelach 3-4 gwiazdkowych w pokojach 2 osobowych z łazienkami
śniadania zgodnie z programem
przeloty wewnętrzne: Kyzyl-Jakuck, Jakuck-Chabarowsk, Chabarowsk-Jużnosachalińsk,
Jużnosachalińsk-Kurylsk-Jużnosachalińsk,
Jużnosachalińsk-Pietropawłowsk Kamczacki
opiekę polskojęzycznego przewodnika od przylotu do Kyzylu do wylotu z
Pietropawłowska Kamczackiego

CENA NIE OBEJMUJE:
kwoty 870 EUR na transport naziemny i wodny zgodnie z programem oraz przelot
śmigłowcem do Doliny Gejzerów, bilety wstępu, pozwolenia oraz napiwki (przekazywane
pilotowi po przylocie do Kyzylu)
wyżywienia poza śniadaniami (przewodnik służy pomocą przy wyborze restauracji oraz
dań z menu) oraz wydatków własnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 950 EUR

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Abakan
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Wylot z Warszawy do Abakanu.
2. DZIEŃ: Abakan – Ergaki – Kyzyl
Przylot do Abakanu. Krótkie zwiedzanie miasta, które jest stolicą autonomicznej Republiki
Chakasji. Zobaczymy tu niezwykły pomnik Małego Księcia oraz prawosławną katedrę
Przemienienia Pańskiego. Przejedziemy następnie malowniczą drogą R-257 przez Kraj
Krasnojarski (druga pod względem wielkości jednostka terytorialna Rosji), gdzie zatrzymamy
się w najpiękniejszych widokowo miejscach położonych na terenie Parku Narodowego Ergeki

w paśmie Sajanów Zachodnich. Najwyższe szczyty w tym rejonie mają ponad 2200 m n.p.m.
W godzinach wieczornych wjedziemy na teren Republiki Tuwy. Nocleg w Kyzylu.
3. DZIEŃ: Kyzyl – Kundustug – Chajrakan – Burchan Daa – Czadan – Altyn Bulak –
Kyzyl
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na zachód Republiki Tuwy. Zobaczymy źródło mineralne
Kundustug (“Bobry”) oraz świętą dla Tuwińców górę Chajrakan. Przejazd nad rozlewiska
Jenisaju – piątej co do długości rzeki świata, nad brzegiem której znajduje się Burchan Daa –
rzeźba Buddy. Większość mieszkańców Tuwy to wyznawcy buddyzmu tybetańskiego zwanego
też lamaizmem. Przejazd do Czedar, gdzie poznamy wyjątkową historię tybetańskiego
klasztoru Ustuu-Churee. Wizyta w ośrodku jurt Altyn Bulak – widać stąd rozległą dolinę przez
którą przepływa Jenisej.
Do wyboru: powrót na nocleg do hotelu w Kyzylu lub zakwaterowanie w tradycyjnych
tuwińskich jurtach (opcja bez dopłaty), konieczność deklaracji chęci noclegu w jurcie w
momencie zgłoszenia: jurty 7-osobowe, prysznice w oddzielnym budynku lub za dopłatą 300
EUR/2 os. Nocleg w jurcie 2 osobowej z prysznicem i toaletą (ilość miejsc ograniczona).
Wieczorem dla chętnych kolacja w tradycyjnej tuwińskiej restauracji (każdy z uczestników
opłaca swój rachunek).
4. DZIEŃ: Kyzyl – Jezioro Czeder – Samagaltaj – Erzin – Kara-Chaja – Rezerwat
Biosfery UNESCO Ubsu-Nuur – Törje-Chöl’ – Dus Chöl’
Śniadanie. Wycieczka na południe Tuwy. Zobaczymy Jezioro Czeder, położone obok miasta
Samagaltaj święte miejsca wyznawców szamanizmu (który na równi z buddyzmem cieczy się
w Tuwie powszechnym szacunkiem) oraz klasztor lamajski w Erzin. Przejazd na teren
pogranicza tuwińsko (rosyjsko) – mongolskiego do malowniczej skały Kara-Chaja
(“CzarnejSkały”) oraz na obszar Rezerwatu Biosfery UNESCO Ubsu-Nuur (mong.Uws-Nuur).
Ubsu-Nuur to słone, bezodpływowe, mające ponad 3300 km kwadratowych powierzchni
jezioro położone na granicy Mongolii i rosyjskiej Republiki Tuwy. Odwiedzimy stepowe oraz
pustynne okolice jeziora Törje-Chöl’, gdzie będzie możliwość kąpieli. Obszar ten stanowi
przedłużenie znajdującej się w Mongolii Kotliny Wielkich Jezior. Podczas przejazdu do Kyzylu
postój nad innym zbiornikiem wodnym: Dus Chöl’, gdzie fakultatywnie można będzie
skorzystać z kąpieli błotnych (ok. 20 EUR/os.). Powrót do Kyzylu, wieczorem fakultatywnie (ok
30 EUR/os.) koncert zespołu tradycyjnej muzyki tuwińskiej z pokazem m.in. śpiewu
gardłowego (alikwotowego) chöömej (mong. chöömij). Tradycja śpiewu gardłowego narodziła
się na terenie Tuwy ale w ciągu wieków rozpowszechniła się na szerokich obszarach Azji
Środkowej, jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Osoby
zainteresowane będą miały możliwość umówienia się na spotkanie z nauczycielem
szamanizmu (fakultatywnie, więcej informacji na wyjeździe). Nocleg w Kyzylu.

5. DZIEŃ: Kyzyl – Jakuck
Po śniadaniu krótka eskapada kulturalna po Kyzylu – stolicy Republiki Tuwy. Zobaczymy tu
malowniczo położony nad brzegiem Jeniseju pomnik “Środka Azji”, który zgodnie z
wyliczeniami geografów znajduje się w tym miejscu, centrum miasta z Teatrem Narodowym,
budynkiem Parlamentu Republiki Tuwy i posiadające wspaniałą ekspozycję Muzeum
Narodowe. Odwiedziny w Tseczenling – najważniejszej w mieście świątyni buddyzmu
tybetańskiego. Przejazd na lotnisko i początek podróży (z przynajmniej 1 przesiadką) do
Jakucka.
6. DZIEŃ: Jakuck
Po przylocie do Jakucka przejazd do hotelu (możliwość zakwaterowania po rozpoczęciu doby
hotelowej). Odpoczynek po podróży i spacer po mieście, które jest stolicą Republiki Sacha
(Jakucji). Jakucja jest największą pod względem powierzchni jednostką podziału terytorialnego
na świecie (spośród państw jedynie Indie, Australia, Brazylia, ChRL, USA i Kanada mają
większą powierzchnię). Na obszarze ponad 3 milionów km kwadratowych (jest to ok 70
procent powierzchni Unii Europejskiej) mieszka tu mniej niż milion osób. Odwiedzimy
Królestwo Wiecznej Zmarźliny, w którym nawet w środku lata podziwiać można niezwykłe
rzeźby z lodu. Wieczorem dla chętnych kolacja w tradycyjnej jakuckiej restauracji (kaźdy z
Uczestników opłaca swój rachunek). Nocleg w Jakucku.
7. DZIEŃ: Jakuck – Lenskije stołby
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Jakucka. Dzieje miasta sięgają 1632 roku, gdy powstał tu
pierwszy ostróg. Odwiedzimy posiadające ciekawą kolekcję Muzeum Ludów Północy. Spacer
po centrum, odwiedziny na lokalnym Starym Mieście, gdzie zobaczymy zrekonstruowany po
pożarze drewniany fort, zabytkowe domy oraz prawosławną cerkiew Przeobrażenia
Pańskiego. Czas wolny na zakup pamiątek. Późnym popołudniem przejazd na przystań i
początek rejsu po Lenie – 11 co do długości rzece świata. Nocleg na statku (kajuty 4-osobowe
z miejscami leżącymi). Na statku jest restauracja serwująca posiłki.
8. DZIEŃ: Lenskije stołby
Śniadanie na statku. Po dopłynięciu wycieczka piesza na Lenskije stołby (park narodowy, lista
UNESCO), które są formacją skalną wzdłuż brzegów rzeki Leny. Są one świadectwem
toczących się procesów geologicznych w historii planety. Formacja składa się ze słupów
skalnych, osiągających średnio wysokość około 100 metrów, najwyższe mają około 200
metrów. Powodem powstania formacji jest występujący w regionie klimat kontynentalny. W
okolicy występują roczne amplitudy temperatury sięgające 100 stopni Celsjusza, od -60 °C w
zimie do +40 °C latem. Skalny las powstał w kambrze. Fundamenty słupów oddzielone są od
siebie głębokimi i stromymi wąwozami powstałymi w wyniku krystalizacji wody wpływającej w
szczeliny pomiędzy ﬁlarami. Ważnym czynnikiem powstawania formacji były też procesy

ﬂuwialne. Na terenie parku znaleźć można skamieniałości wielu gatunków z okresu kambru,
część z nich występuje wyłącznie tam. Spacer na Lenskije stoby, powrót na nocleg na statku
(kajuty 4-osobowe z miejscami leżącymi).
9. DZIEŃ: Lenskije stołby – Jakuck – Chabarowsk – Birobidżan
Śniadanie na statku. Po powrocie do Jakucka przejazd na lotnisko i wylot samolotem do
Chabarowska (stolica regionu Kraj Chabarowski) a następnie transfer na dworzec kolejowy i
około 2,5-godzinny przejazd Koleją Transsyberyjską (wybudowaną na przełomie XIX i XX
wieku najdłuższą koleją świata, liczącą 9289 km) do Birobidżanu – stolicy Żydowskiego
Obwodu Autonomicznego. Jest on jedyną na świecie (oprócz Izraela) żydowską jednostką
administracyjną. Przejedziemy przez most na Amurze, który jest 10 najdłuższą rzeką świata.
Nocleg w Birobidżanie.
10. DZIEŃ: Birobidżan – Chabarowsk – Jużno-Sachalińsk
Po śniadaniu eskapada kulturalna po Birobidżanie. Zobaczymy, iż nazwy instytucji i ulic
zapisane są zawsze w języku jidysz (język używany przez Żydów mieszkających również na
ziemiach Rzeczypospolitej) i rosyjskim. Odwiedziny w synagodze, gdzie jeden z mieszkańców
lokalnej społeczności żydowskiej zapozna nas z niezwykłymi dziejami tego stworzonego przez
Stalina “państwa żydowskiego”. Odwiedziny w niewielkim lokalnym muzeum a następnie
(fakultatywnie – tylko przy zainteresowaniu całej grupy – ok. 35 EUR/os.) udział w koncercie
lokalnych pieśni żydowskich. Możliwość spróbowania lokalnych żydowskich przysmaków w
restauracji koszernej oraz zakupu oryginalnych pamiątek. Przejazd pociągiem do
Chabarowska, transfer na lotnisko oraz wylot samolotem do Jużnosachalińska położonego na
wyspie Sachalin na Oceanie Spokojnym. Po przylocie do Jużnosachalińska przejazd do hotelu,
nocleg.
11. DZIEŃ: Sachalin
Śniadanie. Dzień przeznaczony na poznawanie Sachalinu, który jest największą wyspą Rosji
(powierzchnia 70 000 km kwadratowych). Położony na północ od japońskiej wyspy Hokkaido
Sachalin od wieków był miejscem rywalizacji między Japonią i Rosją. Wycieczka do Zatoki
Cichej, która uważana jest za najpiękniejsze miejsce wyspy. Po powrocie do Jużnosachalińska
spacer po mieście. Będziemy mieć okazję do odwiedzenia budynku lokalnego Muzeum
Krajoznawczego, które znajduje się w budynku dawnej japońskiej administracji (południowy
Sachalin do 1945 roku był częścią Japonii). Poznamy tu dzieje egzotycznych pierwotnych
mieszkańców wyspy: ludy Ajnów i Niwchów, których izolowane języki stały się przedmiotem
zainteresowania badaczy z całego świata (wielkie zasługi w badania nad Ajnami włożył
zesłany na Sachalin Bronisław Piłsudski, brat Józefa). Krótka przejażdżka kolejką na położony
blisko centrum miasta Gorny Vozduh – popularne miejsce wypoczynku mieszkańców stolicy
wyspy.

Roztacza się stamtąd malownicza panorama miasta. Wieczorem możliwość spróbowania
przysmaków lokalnej kuchni, która słynie przede wszystkim ze znakomitych owoców morza.
Nocleg w Jużnosachalińsku.
12. DZIEŃ: Jużnosachalińsk – Wyspy Kurylskie – Kurilsk
Po śniadaniu przejazd na lotnisko, wylot samolotem do Kurilska położonego na Wyspach
Kurylskich (wyspa Iturup). Wyspy Kurylskie (inaczej Kuryle) to wulkaniczny archipelag na
Oceanie Spokojnym zlokalizowany między japońską wyspą Hokkaido i półwyspem Kamczatka,
składający się z 56 wysp, pierwotnie zamieszkiwany przez Ajnów, dziś liczy kilkanaście
tysięcy, głównie rosyjskich mieszkańców. Każda z wysp jest wulkanem lub jego częścią.
Powierzchnia wysp jest górzysta a najwyższy szczyt wznosi się na 2339 m n.p.m. Wyspy
Kurylskie są od zakończenia II wojny światowej przedmiotem sporu terytorialnego Rosji i
Japonii (na drukowanych w Japonii mapach stanowią one zawsze część Japonii, natomiast de
facto są terytorium Rosji). Na wyspach jest już podstawowa infrastruktura, która pozwala na
ruch turystyczny. Po przylocie do Kurilska spacer po miasteczku, możliwość kąpieli w
gorących źródłach. Nocleg w Kurilsku.
13. DZIEŃ: Wyspy Kurylskie
Śniadanie. Wycieczka po wyspie Iturup. Jej nazwa wywodzi się z języka Ajnów i oznacza
meduzę. Na wyspie znajduje się 20 wulkanów, z których 9 jest czynnych. Udamy się do
najpiękniejszych widokowo miejsc. Odwiedzimy m.in. płaskowyż Yankito, gdzie można
oglądać zastygły strumień lawy, która daje oglądającym wrażenie pobytu na innej planecie.
Odwiedzimy Zatokę Kasatka, gdzie zobaczymy pozostałości japońskiej bazy wojskowej z
czasów I wojny światowej i Diabelską Skałę. Przejazd do wulkanu Baransky – jest to jeden z
aktywnych wulkanów wyspy. Wznosi się on na ponad 1000 m n.p.m. Możliwość spaceru
wśród pół zastygłej lawy oraz kąpieli w gorącym źródle Kipyasczaya. Zobaczymy Białe Skały,
które rozciągają się na 28 km wzdłuż brzegów morza i uważane są za największą atrakcję
wyspy.
Powrót na nocleg do hotelu w Kurilsku.
14. DZIEŃ: Wyspy Kurylskie – Kamczatka
Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Kurilsku a następnie przelot na Kamczatkę, która dzięki
niezwykłym krajobrazom wulkanów jest jednym z najbardziej czarujących i enigmatycznych
miejsc na świecie. Kamczatka to półwysep o powierzchni około 20 procent większej niż
Polska, mający długość około 1200 km i szerokość około 450 km. Wulkany Kamczatki
widnieją na liście UNESCO. Po przylocie do Pietropawłowska Kamczackiego krótki spacer po
mieście. Nocleg w Pietropawłowsku
15. DZIEŃ: Dolina Gejzerów Kamczackich

Po śniadaniu całodniowa wycieczka śmigłowcem do Doliny Gejzerów. Dokonamy oblotu
czynnych wulkanów Karimski (przez większość czasu pozostaje bardzo aktywny i emituje
dym) i Maly Semyachik (w kalderze wulkanu znajduje się jezioro z gorącą – podgrzewaną
przez wulkan wodą). Przelot do słynnej i niezwykle trudno dostępnej (każdego roku przybywa
tu zaledwie kilka tysięcy osób) Doliny Wulkanów. Krótka wycieczka piesza. Przejście do
wulkanu Uzon (możliwość zobaczenia jego kaldery). Kąpiel w gorących źródłach, których
temperatura wynosi 40-45 stopni C.
Powrót śmigłowcem do Pietropawłowska Kamczackiego. Nocleg w Pietropawłowsku
Kamczackim.
16. DZIEŃ: Kamczatka
Śniadanie. Drugi dzień pobytu na Kamczatce. Dla chętnych piesza wycieczka na Awaczyńską
Sopkę. Ten wysoki na 2741 m n.p.m. aktywny stratowulkan posiada krater w kształcie
podkowy. Wejście na wulkan zajmuje około 6 godzin, powrót około 4 godzin. Dla osób, które
nie mają ochoty zdobywania wulkanu zaproponowany będzie alternatywny program –
eskapada kulturalna po mieście i wizyty w muzeach Pietropawłowska Kamczackiego (Muzeum
Wulkanów i Muzeum Krajoznawcze). Ostatnia szansa na zakup pamiątek z Kamczatki. Nocleg
w Pietropawłowsku Kamczackim.
17. DZIEŃ: Kamczatka – Warszawa
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, wylot samolotem do Polski, przylot do Warszawy.

