
Program wycieczki 
 
Dzień 1 

Spotykamy się na lotnisku w Warszawie. Lecimy do Moskwy. Lądujemy popołudniu. 
Może na początek słynne moskiewskie metro? Potem pędzimy do hotelu, kolacja i spać. 

Dzień 2 
Wstajemy rano, ziewamy, przeciągamy się i pędzimy na śniadanie. Nabieramy sił na 
intensywny dzień. Po śniadaniu wykwaterowanie i ruszamy na podbój miasta. Miejscowy 
przewodnik trochę pomoże. 
Dziś w programie mamy dla Państwa najsłynniejszy plac w całej Rosji - Plac Czerwony, 
Kreml – gród warowny umiejscowiony na wzgórzu nad lewym brzegiem rzeki Moskwy, 
którego powierzchnia zajmuje jedyne 28 hektarów. Dalej zobaczycie Państwo 
malowniczy Park Zwycięstwa, Biały Dom, będący siedzibą rządu Federacji Rosyjskiej. 
Następnie spacer po ulicy Arbat, klimatem nieco przypominającej Sopot. Tu mieszkali 
pisarze i malarze – to ulica artystów… Zobaczycie jeszcze Państwo Katedrę Chrystusa 
Zbawiciela, punkt widokowy na Wzgórzach Worobiowych, będących jedną z najwyżej 
położonych części miasta (220 metrów n.p.m.), oraz położony na wzgórzach Moskiewski 
Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosova – największy i najbardziej znany w 
kraju. Kolacja i nocleg. 

Dzień 3 
Jedziemy do Kazania będącego stolicą Tatarstanu, który położny jest w zachodnio-
centralnej Rosji nad Wołgą. Kazań, zanim został zaanektowany przez Rosję (po klęsce 
Ivana Groźnego w 1552), stanowił jeden z najpotężniejszych tureckich chanatów. Prawie 
500 lat później miasto stanowi mieszankę dziedzictw, zarówno tatarskiego jak i 
rosyjskiego. Znajdziecie tu Państwo między innymi Kreml Kazański, który stanowi 
wyjątkowe świadectwo tatarskiej ciągłości historycznej i kulturowej różnorodność. Kreml 
jest częścią głównego chrześcijańskiego centrum miast położonych u stóp rzeki Wołgi. 
Zbudowany przez Iwana Groźnego w 1552 roku. Mówi się, że pochodzi z tak zwanego 
Okresu Złotej Ordy. Bauman Street - główny deptak położony w sercu miasta, istniejący 
od 15 wieku. Otoczony pięknymi zabytkami, świątyniami i meczetami przyciąga każdego 
turystę miasta. Mimo różnorodności kulturowej główną religia w Kazaniu jest islam. 
Podczas wycieczki odwiedzimy najwspanialsze meczety miasta i odkryjemy ich cały 
blask! Meczet Qol Sharif (założony w 1552 r.) w Kazaniu, to główny meczet Tatarstanu i 
jedna z największych świątyń muzułmanów w Europie. Znajduje się na terytorium 
Kremla Kazańskiego. Budowa meczetu lub raczej jego odbudowa była prowadzona 
prawie dziesięć lat: od 1996 do 2005. Najpiękniejszy kompleks architektoniczny 
wzniesiono w miejscu legendarnego meczetu chanatu kazańskiego, który został 
zniszczony podczas ataku na Kazań przez wojska Iwana Groźnego w 1552 r. W tym 
budynku może jednocześnie przebywać do półtora tysiąca osób. Obszar przed meczetem 
może pomieścić do 10 tysięcy wiernych. 
Obiad lokalnej restauracji. Wieczorem przejazd na stację kolejową i noc w pociągu do 
Ekaterynburga. 

Dzień 4 
Śniadanie w pociągu. Wysiadka i wycieczka po Ekaterynburgu, podczas której natkniemy 
się na ciekawe zabytki. Zobaczycie Państwo Cerkiew Na Krwi, która została wzniesiona 
na miejscu zamordowania przez bolszewików imperatora Mikołaja III jego najbliższej 
rodziny. Dalej pójdziemy na Historyczny plac z muzeami, pomnikami i magicznymi 
ogrodami wraz z bogatą kolekcją minerałów z Uralu. Będziecie mogli Państwo 
prześledzić rozwój rosyjskiej architektury: od klasycznego stylu XVII wieku do 
radzieckiego konstruktywizmu i nowoczesności. 
Lokalny obiad w restauracji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 



Dzień 5 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie i przejazd na granicę Europy z Azją, bo unikalna 
lokalizacja Ekaterynburga daje doskonałe możliwość jej odwiedzenia. To niezwykłe 
stanąć jedna nogą w Europie, a druga w Azji. Takie miejsca są popularne nie tylko 
wśród turystów: przyjeżdżają tu także nowożeńcy, aby zrobić zabawne zdjęcie i 
zawiązać pamiątkową wstążkę (zamiast zakładania kłódki) przy pomniku. Dalej 
zobaczymy Klasztor Świętych Królewskich Męczenników w Ganina Yama, który został 
zbudowany na miejscu tragicznych wydarzeń – to właśnie tutaj w 1918 r. przywieziono 
ciała ostatniej rodziny cara Rosji po tym, jak ich zamordowano w domu Ipatiewa. 
Dziś jest to święte miejsce, odwiedzane przez pielgrzymów z całej Rosji. Klasztor składa 
się z siedmiu drewnianych kościołów, bo tylu członków rodziny Cara zamordowano. 
Kolacja w restauracji. Przejazd na stację kolejową. Instalujemy się w pociągu do 
Irkucka. Nocleg w rytm stukotu kół i chrapania konduktora. 

Dzień 6 i 7 
Kolejowa transyberia do Irkucka. Podziwiamy widoki, odpoczywamy, śpimy, prowadzimy 
rozległe życie na szerokich torach, oglądamy filmy…. No i oczywiście robimy to co w 
Rosji wychodzi najlepiej, degustujemy lokalne alkohole… 

Dzień 8 
Wycieczka po Irkucku. Przygotujcie się na eksplorację wielowiekowego syberyjskiego 
miasta kupieckiego. Zobaczmy pozostałości twierdzy Irkuck w tym kościół Spasskaya, 
który był częścią Irkuckiego Kremla. W złotej erze, do Irkucka przybywali kolejni kupcy, 
osiedlali się i handlowali bogactwem Syberii - głównie futrami. Ducha tamtych czasów 
pomogą Państwu poczuć ich fantazyjnie zaprojektowane drewniane domy. 
Zabierzemy Państwa do domu, w którym Dekabryści mieszkali na wygnaniu. Zajrzymy 
do pięknego, przypominającego domek z piernika, XIX-wiecznego budynku Muzeum 
Historii. Udamy się też do grobu pamięci Aleksandra Kołczaka, legendarnego generała 
rosyjskiej wojny domowej. Listvyanka to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić 
podczas odkrywania Bajkału. Unikalny skansen, Taltsy zaprezentuje Państwu syberyjską 
architekturę drewnianą i styl życia lokalnych mieszkańców. Dowiemy się też co nieco na 
temat flory i fauny jeziora. Chersky – skała o wysokości 728 metrów zaskoczy Państwa 
jedną z najbardziej oszałamiających panoram Bajkału! Na koniec zobaczymy 
fascynujący pokaz w wykonaniu fok w Nerpinarium. To będzie długi dzień pełen wrażeń. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i spać. 

Dzień 9 
Śniadanie w hotelu. Odkrywamy Bajkał, podążając starymi trasami! Zapraszamy na 
przejazd koleją Wokół Baikalską, która jest znana jako jedna z najpiękniejszych linii 
kolejowych na świecie. Każdy jej kilometr jest wynikiem skomplikowanych konstrukcji i 
prac budowlanych. Zobaczycie Państwo stuletnie stacje, mosty, tunele i okazałe 
kamienne galerie. Nie wspominając już o wspaniałych widokach na południowo-wschodni 
brzeg Bajkału. To będzie długa trasa, więc po drodze zjecie Państwo lunch. 
Bajkał słynie z pięknej przyrody, ale jest coś jeszcze, co czyni go wyjątkowym. Przez 
stulecia Buriacji żyli wokół wielkich jezior, pielęgnując kulturę. Wycieczka do Parku 
Złotej Hordy będzie niezapomnianą podróżą do czasów, kiedy ludzie żyli w doskonałej 
harmonii z naturą. Kolorowe stroje narodowe, muzyka i taniec na żywo, kusząca 
tradycyjna kuchnia i autentyczne domy Buriacji… Podczas warsztatów, będziecie mieli 
państwo okazję spróbować swoich sił w tradycyjnych rękodziełach buriackich i wziąć 
udział w niektórych wielowiekowych rytuałach. Spróbujemy potraw z tradycyjnej 
kuchnia buriacka i wódki z sosny. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

Dzień 10 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko i powrót do Polski przez 
Moskwę zgodnie z rozkładem lotów. 
 



CENA: za osobę w pokoju dwuosobowym – 8499 pln 
 
W CENIE WYJAZDU: 
PRZELOT w obie strony do Moskwy i powrót z Irkucka, z bagażem 20kg do luku i 
małym bagażem 40x20x20. 
9 NOCLEGÓW – po 1 w Moskwie, Ekaterynburgu, Listvyanka, Irkutsku wszystkie hotele 
3*** 5 nocy w pociągach – przedziały 2 klasy – po 4 łóżka. 
WYŻYWIENIE – 2 posiłki, oprócz dni przelotowych 
TRANSFERY na miejscu 
ATRAKCJE i wstępy nie wskazane jako fakultatywne. 
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży, 
WIELE UŚMIECHU i ZYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu, 
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym, 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY (min.20os) – w terminie uzgodnionym , 
 
POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE): 
WIZA rosyjska - 400pln 
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki) 
Dojazd na lotnisko. 
 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112 

 

 


