Jezioro Bajkał - perła Syberii

Opis
■
■
■

Cena od: 9400 PLN
Liczba dni: 8 dni
Kraj:
Rosja

Wycieczka nad Jezioro Bajkał - cena, koszt,
atrakcje
Jezioro Bajkał jest od dawna uznawane za perłę Syberii - znane z niepowtarzalnej flory i fauny, które
fascynuje niezwykłym pięknem..W lecie - błękitnoturkusowymi wodami głębin, jesienią - ciepłymi
barwami otaczającej tajgi. Mroźna i słoneczna zima przynosi srebrzystą szadź, a wiosna wita
kwitnącymi stepami.

Nad Jeziorem Bajkał żyją gatunki zwierząt i roślin, niespotykane nigdzie indziej na całym świecie.
Jezioro ma długość 640 km i szerokość od 40 do 90 km. Nie jest wprawdzie największym, ale za to
najgłębszym i najbogatszym w wodę słodką jeziorem na świecie. Jego głębokość sięga 1637 m.

Nie tylko jego krystalicznie czysta woda, ale także okoliczne lasy i pokryte śniegiem szczyty gór
zachwycają swym pięknem i swoją niepowtarzalnością.

Dla Polaków to miejsce wyjątkowe - Przybajkale było domem dla polskich zesłańców politycznych,
którym w dużym stopniu Syberia zawdzięcza swój rozkwit. Podobno co piąty mieszkaniec tych ziem ma
w sobie choć trochę polskiej krwi.

Syberia większości kojarzy się z mrozem. Całkiem słusznie – zimą temperatury spadają tam do -50 st. C.
Mało jednak osób zdaje sobie sprawę, że latem pod wpływem suchego klimatu kontynentalnego króluje
tam słońce, przejrzyste niebo i często prawdziwe upały. (Naturalnie oprócz partii wysokogórskich). Na
początku lipca dni będą bardzo długie!

Po tym letnim okresie, na czas ok. 5 miesięcy, cała powierzchnia Bajkału pokrywa się lodem. Jezioro
zaczyna zamarzać w październiku (przyrost 1-1,5 cm na dzień!), a ok. 1-metrowa warstwa lodu topnieje
w okolicach kwietnia. Na początku na nadbrzeżnych skalach tworzą się fantazyjnie ukształtowane
tzw. nabryzgi, a wzdłuż brzegów powstają pasy lodu nazywane zabrzegami. W listopadzie i grudniu
lody wielokrotnie pękają i ulegają przemieszaniu. Dopiero w styczniu jezioro jest całkowicie
zamarznięte. Na skutek temperatury lód pęka i tworzą się szczeliny, które co roku powstają w tych
samych miejscach. Ich szerokość może wynosić nawet kilka metrów! Lodowa powierzchnia Bajkału jest
od dana wykorzystywana jako szlak komunikacyjny. W XVII wieku kupieckie karawany skracały sobie
tędy drogę z Chin. Na początku XX wieku i za czasów Stalina po lodzie jeździła kolej. Obecnie już tydzień
po zamarznięciu całego jeziora rozpoczyna się transport samochodowy i trwa średnio 85 dni. Grubość
lodu wynosi wtedy nie mniej niż 30 cm.

Poznajcie bliżej tan wyjątkowy zakątek naszej planety!

OGÓLNE INFORMACJE O KRAJU:

Rosja rozciąga się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny.
Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni. Rosja graniczy
z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem,
Chinami, Mongolią, Koreą Północną oraz Litwą. Graniczy także z kilkoma państwami poprzez Morze
Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Morze Ochockie z Japonią oraz poprzez Morze Beringa
(Cieśnina Beringa) z USA.
położenie:

stolica: Moskwa

powierzchnia: 17 075 400 km2

ludność: ok. 143 mln mieszkańców

waluta: rubel rosyjski

język: rosyjski

strefa czasowa: UTC +3 do +12

religia: prawosławie

wiza: potrzebna wiza i paszport

szczepienia: zalecane – błonica, tężec, japońskie zapalenie mózgu, polio, wścieklizna, WZW A, WZW
B

Ambasada Rzeczupospolitej Polskiej w Federcji Rosyjskiej

Rosja, Moskwa. Klimaszkina 4, 115127

Tel.: +7495 2311500 Tel. dyżurny: + 7916 6989941

Faks: +7495 2311515

moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.moskwa.msz.gov.pl

Telefon dyżurny po godzinach pracy placówki: +7916 6989941

Program
Dzień 1 KIERUNEK
SYBERIA !

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Irkucka, z przesiadką w
Moskwie.

Dzień 2 IRKUCK

Rano lądowanie w Irkucku - 600-tysięcznej stolicy Syberii, związana z historią
polskich zesłańców. Po śniadaniu i odpoczynku spacer wśród drewnianej
zabudowy centrum. Wyjazd do położonej nad Bajkałem Listwianki - znanej
turystycznej miejscowości, położonej na brzegach Bajkału. Zakwaterowanie w
pensjonacie, czas na wypoczynek. Przed kolacją spacer wzdłuż brzegu jeziora.

Dzień 3
LISTWIANKA

Zwiedzamy Listwiankę - najpopularniejszą miejscowość turystyczną nad
Bajkałem. Zapraszamy do Muzeum Bajkalskiego, które odkryje przed nami
część tajemnic "Świętego Morza". Zobaczymy źródło Angary - jedynej rzeki
wypływającej z Bajkału i wjedziemy wyciągiem na Kamień Czerskiego, skąd przy
dobrej pogodzie roztacza się szeroka panorama okolicy. Jest to także święta
góra szamanizmu buriackiego. Warto odwiedzić take tutejszy targ rybny i rzucić
okiem na ten kawałek lokalnego kolorytu. Wieczorem kolacja i możliwość
skorzystania z bani, czyli syberyjskiej łaźni parowej.

Dzień 4 KOLEJKA
KRUGOBAJKALSKA

Po śniadaniu przeprawiamy się na drugą stronę Angary do Portu Bajkał i
wyruszamy na wycieczkę po trasie Kolei Krugobajkalskiej. 84-kilometrową linię
kolejową poprowadzono wzdłuż skalistych wybrzeży Bajkału, budując 40 tuneli,
kilkanaście wysokich mostów i wiele innych konstrukcji inżynieryjnych. Po
drodze postoje w najatrakcyjniejszych miejscach na trasie: najodważniejsi będą
mogli po raz pierwszy zanurzyć się w wodach Bajkału, najgłodniejsi spróbować
barszczu od miejscowej gospodyni, a najbardziej spragnieni skosztować
wybornej limbóweczki. Pod wieczór przyjazd do Sludianki (znanej z jedynego w
świecie dworca kolejowego z marmuru!). Zakwaterowanie w ośrodku nad
brzegiem jeziora, kolacja. Wieczorem wspólny spacer po miejscowości.

Dzień 5 DOLINA
TUNKIŃSKA

Całodniowa wycieczka busem do Doliny Tunkińskiej - swoistej enklawy
Buriatów, położonej między górami Chamar-Daban i strzelistymi szczytami
Sajanu Wschodniego. Po drodze oglądanie stożków wygasłych wulkanów
(Charbiaty - Nugan - Kyren - Szymki - Turan). Arszan to miejscowość
uzdrowiskowa. Jej nazwa w języku buriackim oznacza leczniczą wodę. Termalne
szczawy o temp. 11-45 stopni C odkryto tu już przed 100 laty, a miejsca w
pobliżu źródeł przez miejscową ludność uważane są za święte i magiczne.
Wycieczka po miejscowości to możliwość zapoznania się z dawnymi tradycjami,
podaniami i rytuałami. Podczas spaceru po Arszanie można będzie spróbować
leczniczych wód, także z najpiękniejszego, owianego legendami źródła
"Niewyczerpanej Nadziei". Nocleg w pensjonacie w Arszanie.

Dzień 6 ARSZAN

Wypoczynek w Arszanie. Fakultatywnie wycieczki do "Niszy Dziewicy" lub
"Królestwa Białego Słonika". Są to miejsca urzekające pięknem przyrody i
owiane legendami, gdzie natura, genialny architekt, stworzyła marmurowe
nisze i napełniła je krystalicznie czystą wodą górskich rzek. Kąpiel w nich
przywraca młodość, kobietom urodę, a mężczyznom siły.

Dzień 7
POŻEGNANIE

Po śniadaniu wymeldowujemy się z hotelu. Przejazd na lotnisko do Irkucka.
Powrotny wylot do Polski.

Galeria

