ROSJA: Magia dalekiej Syberii
- rejs po Jeniseju
Trasa: Norylsk – Dudinka – Igarka – Turukhansk – Verkhneimbatsk
– Osinowskie Shcheki – Vorogovo – Jenisejsk – Krasnojarsk –
Rezerwat Przyrody Stolby – Krasnojarsk
Niezwykła przygoda czeka właśnie na Ciebie!
Rosja – największy kraj na świecie, zajmujący znaczną część dwóch kontynentów,
europejskiego i azjatyckiego, wzbudza w obcokrajowcach antagonistyczne uczucia: podziwu lub
obawy. Co najważniejsze, nie daje się poznać inaczej niż od środka, czyli Stamtąd. Kto próbuje ją
zrozumieć z oddalenia, czysto teoretycznie, jest skazany na niepowodzenie, stereotypy i sztampę
– to tak, jakby poznawać towar z opisu na metce. Jak pisał K.I.Gałczyński „Wszędzie tam, gdzie
brzoza i muzyka w kołach jadącego na jarmark wożą: „Aj dierbień, dierbień kaługa” śpiewa wóz i w
słońce jedzie... gdzie wiewiórki są królewny, a królowie – niedźwiedzie; gdzie kobiety noszą pierś
wysoko, a w oczach zmrużonych całą słodycz świata, gdzie na wędrowca czeka wieczorem
herbata i mały dom, i sen, i brzęk talerza, i głupie, rzeźbione drzwi, dla biedaków otwarte na
ścieżaj – wszędzie tam, choćby to było na końcu świata, jest Rosja”.
PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Norylsk (-/-/-)
Zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie (możliwość dolotu z lotnisk krajowych),
odprawa bagażowa i paszportowa, odlot samolotem rejsowym do Norylska. Miasto to jest jednym
z najbardziej wysuniętych na północ rosyjskich miast.
Dzień 2 Norylsk (-/L/K)
Przylot do Norylska, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po podróży i
obiad. Następnie wycieczka po mieście oraz wizyta w Muzeum Historii Norylska. Miasto to leży
daleko na północy Syberii i zostało zbudowane w latach 30. XX wieku przez więźniów. Norylsk
jest ośrodkiem hutnictwa i górnictwa metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego. Wokół miasta
rozpościera się wszechobecna tundra. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 3 Norylsk – Dudinka (S/L/K)
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miasta Dudinka. Wycieczka po mieście oraz
wizyta w Muzeum Regionalnym półwyspu Taymyr. Dudinka jest najzimniejszą (do -57 °C zimą) i
najdalej wysunięta na północ osadą (69 ° 24'N) na Ziemi. Miasto znajduje się na prawym brzegu
rzeki Jenisej – jednej z największych rzek Azji i świata. Przejazd do przystani portowej,
zaokrętowanie na statku. Rejs w kierunku miasta Igarka, które znajduje się wewnątrz koła
podbiegunowego w ciągłej strefie wiecznej zmarzliny. Obiad, kolacja i nocleg na statku.
Dzień 4 Igarka – Turukhansk (S/L/K)
Śniadanie na statku. Dalszy rejs przez malownicze tereny Syberii. W pobliżu rzeki Kureika
przetniemy koło podbiegunowe, a następnie zatrzymamy się w Turukhansku. Obiad, kolacja i
nocleg na statku.
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Dzień 5 Verkhneimbatsk (S/L/K)
Śniadanie i obiad na pokładzie statku. Następnie miniemy miasto Verkhneimbatsk. Kolacja i
nocleg na statku.
Dzień 6 Osinowskie Shcheki – Vorogovo (S/L/K)
Tego dnia, w odległości 30 m od pokładu statku zobaczymy wyspę Monastyrsky i 2 skaliste wyspy
zwane Korablik (Mały statek) i Barochka (Mała barka). Dalsza podróż w górę rzeki Jenisej. Po
drodze miniemy Osinowskie Shcheki - kanion z granitowymi ścianami, sięgający do 50 metrów.
Postój w wielonarodowej osadzie Vorogovo założonej przez Kozaków w XVII wieku. Mieszkają
tutaj Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Niemcy. Tutejsi mieszkańcy bardzo chętnie dzielą się swoją
wyjątkową kulturą sprzedając gościom domowe, unikalne pamiątki. Śniadanie, obiad, kolacja i
nocleg na statku.
Dzień 7 Jenisejsk (S/L/K)
Po śniadaniu dopłyniemy do miasta Jenisejsk, które jest jednym z najstarszych rosyjskich miast
na Syberii. To właśnie Jenisejsk był jednym z miejsc zsyłek Polaków na Syberię. Miasto to jeden
wielki skansen ze względu na wszechobecne tutaj zespoły architektoniczne w stylu barokowym z
XVIII wieku. Wyokrętowanie ze statku i transfer do hotelu w Jenisejsku. Po obiedzie wycieczka po
mieście. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 8 Jenisejsk – Krasnojarsk (S/L/K)
Po śniadaniu wycieczka do muzeum radzieckiego samolotu myśliwskiego Jak. Następnie
wycieczka nad bajkowe jezioro Monastyrsky położone w samym sercu lasów sosnowych.
Przejazd do Strelka – malowniczego ujścia rzek Angara i Jenisej. Piknik na świeżym powietrzu w
bajkowych okolicznościach przyrody. Przejazd do Krasnojarska, zakwaterowanie w hotelu, kolacja
i nocleg.
Dzień 9 Krasnojarsk (S/L/K)
Po śniadaniu wycieczka po Krasnojarsku oraz wizyta w muzeum historii miasta i regionu. Po
obiedzie wycieczka do elektrowni wodnej w Krasnojarsku i wizyta na tarasie widokowym.
Następnie przejazd do wioski Ovsyanka gdzie zobaczymy pomnik wybitnego sowieckiego pisarza
Wiktora Astafiewa. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 10 Rezerwat Przyrody Stolby (S/L/K)
Po śniadaniu wycieczka do bajkowego Rezerwatu Przyrody Stolby. Rezerwat został założony w
1925 roku. Jego powierzchnia wynosi 47 219 hektarów. Park słynie z bajkowych kompleksów skał.
Obiad i kolacja w hotelu.
Dzień 11 Krasnojarsk – Warszawa (S/-/-)
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko w Krasnojarsku, odprawa bagażowa i
paszportowa, przelot do Warszawy.

Termin:

10.07 – 20.07.2019r.

Cena:

14 900 PLN

Cena obejmuje:
 przeloty samolotem rejsowym na trasie Warszawa/Norylsk, Krasnojarsk/Warszawa, opłaty
lotniskowe, ubezpieczenie lotnicze,
 1 nocleg w hotelu *** w Norylsku w pokoju 2-os z łazienką
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 4 noclegi na statku A. Matrosov w kabinie 2-os z oknem (wspólne łazienki na korytarzu)
 1 nocleg w hotelu turystycznym w Jenisejsku w pokoju 2/3-os (wspólne łazienki na
korytarzu)
 3 noclegi w hotelu *** w Krasnojarsku w pokoju 2-os z łazienką
 wyżywienie zgodnie z programem: 9 śniadań, 9 lunchów, 9 kolacji,
 wszystkie przejazdy i transfery zawarte w programie,
 podczas wszystkich wycieczek usługi lokalnych przewodników,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 polskojęzycznego pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel
 opłaty portowe, opłatę wjazdową do Rosji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska
Cena nie obejmuje:
 innych posiłków oraz napojów do posiłków,
 napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie,
 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł,
 opłat za wizę wjazdową do Rosji (możliwość indywidualnego uzyskania wizy w Konsulacie.
Koszt wizy: 153 zł + opłata serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego 25 Euro (po kursie
dnia) lub za pośrednictwem agenta – dopłata ok. 200zł),
 pozwolenia na odwiedzenie rosyjskiego obszaru polarnego - 3000 RUB
UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić.
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia.
Ostateczna cena biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w
cenie wizy i pozwolenia na odwiedzenie rosyjskiego obszaru polarnego.
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