
NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:

V roku 2019 sme zájazd zrealizovali 3 x so skupinami 12, 20 a 8 osôb 

    (https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov

našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem 

(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

 

 Na tomto zájazde možnosť zabezpečenia vlastných leteniek neponúkame. 

Jedinečný poznávací zájazd za miestnou kultúrou a históriou.

Nezabudnuteľný zážitok vo vlaku Transsibírskej magistrály, vrátane nocľahu a raňajok vo vlaku.

Spiatočný let s jedným prestupom v Moskve.

Jedna originálna večera v bajkalskom štýle v cene zájazdu.

Ubytovanie v štýlových miestnych hoteloch.

Slovenský sprievodca počas celého zájazdu.

SIBÍR A TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA (2020 / 2021)
ÁZIA / RUSKO

TERMÍNY TRVANIE CENA

14.09.2020 - 20.09.2020 7 (dni) 1150 €

01.04.2021 - 07.04.2021 7 (dni) 1200 €

21.08.2021 - 27.08.2021 7 (dni) 1200 €

S i b í r s k e  m e s t á ,  ľu d i a ,  B a j k a l ,  d e d i n k y  a
i k o n i c k ý  v l a k

SIBÍR A TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA
(2020 / 2021)

https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/
https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/
https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/
https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/


ITINERÁR ZÁJAZDU

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

letenka Viedeň – Moskva – Irkutsk a Novosibirsk – Moskva – Viedeň vrátane podpalubnej batožiny

(23 kg), príručnej batožiny (5kg) a všetkých poplatkov a táx



ubytovanie v hoteloch či penziónoch strednej kategórie s raňajkami

lístok na parný vlak do osady Listvyanka vrátane kompy

1x večera pri Bajkale

lanovka na vrchol Čerskyj

lístok na vlak Transsibírska magistrála (II. trieda vrátane raňajok a prenocovania v kupé pre 4 osoby)

všetky transfery a doprava v rámci programu

kompletný program podľa popisu v itinerári, všetky výlety a atrakcie, okrem vstupov

služby slovenského sprievodcu počas celého pobytu

poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:

vízum do Ruska (cca. 100 EUR/osoba, s vybavením víz vám pomôžeme)

prípadná nadváha batožiny a osobné výdavky klientov

všetky obedy a večere okrem bajkalskej večere (1x)

prípadné vstupy do pamiatok

cestovné poistenie  – odporúčame v UNIQA

možnosť transferu Bratislava – letisko Viedeň Schwechat a naspäť – 20 EUR / osoba, jednosmerná

cesta 10 EUR / osoba





Map data ©2020 Google, SK telecom(https://maps.google.com/maps?ll=54.373995,95.293493&z=5&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)

Odlet z Viedne do Irkutsku

Odlet z Viedne smer Irkutsk s jedným prestupom. Prílet na druhý deň.

1

Prílet na Sibír a prehliadka Irkutsku

Prílet v doobedňajších hodinách a následný presun na hotel. Podľa možností a chuti krátky

oddych alebo skorší obed. Potom už nasleduje prehliadka mesta Irkutsk (vstupy nie sú v cene).

Pozrieme si ikonické a pre toto mesto tak typické drevené domy a kostoly. Nevynecháme ani

hlavnú ulicu mesta s jej budovami z rôznych období. Ak bude čas a chuť, pozrieme si aj kláštor

Znamenskij a známy dom dekabristov.

2

Parný vláčik a jazero Bajkal

Ráno sa prepravíme na vlakovú stanicu, kde začína náš dnešný výlet k Bajkalskému jazeru (je v

cene). Vydáme sa naň štýlovo - vlakom s parnou lokomotívou. Vo svojej druhej polovici trať

prechádza priamo dychberúcim pobrežím Bajkalu. Z vlaku na viacerých zastávkach aj

vystúpime, urobíme krásne fotky a zasa pôdeme ďalej. Okrem raňajok bude bude vo vlaku

servírovaný aj obed (nie je v cene). Neskôr poludní dorazíme do malej dedinky menom Pristav

Bajkal, odkiaľ sa kompou preplavíme do osady Listvjanka, kde sa ubytujeme a strávime jednu

noc. Dnes nás čaká spoločná bajkalská večera (je zahrnutá v cene).

3

Listvjanka - ryby, výhľady aj drevená architektúra4

https://maps.google.com/maps?ll=54.373995,95.293493&z=5&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


Dnes budeme skúmať osadu Listvjanka a jej okolie. Navštívime miestny trh s rybami a v múzeu

Bajkalského jazera sa dozvieme veľa zaujímavých vecí o tejto unikátnej zásobárni pitnej vody.

Vyšlapeme alebo sa vyvezieme lanovkou (lístok je v cene a voľba na Vás) na vrch Čerskij s

výhľadom na všetky strany. Ak by Vás lákalo ešte jedno múzeum, navrhujeme napríklad to

venované minerálom. V každom prípade však stojí za návštevu múzeum sibírskej architektúry v

Taľcy (nie je v cene), kde sa zastavíme cestou naspäť do Irkutsku. Je tu na jednom mieste

zhromaždených množstvo unikátnych drevených stavieb. Vynikajúci vhľad do života na Sibíri.

Večer konečne nastupujeme do vlaku na legendárnej Transsibírskej magistrále. Prvá noc v

rytme pražcov, v štvormiestnom kupé II. triedy.

Transsibírska železnica

Dnes strávime celý deň - od zobudenia až po zaspatie - tak, ako sa na tento zájazd patrí, vo

vlaku. Užijeme si výhľady na nekonečnú a nemennú sibírsku krajinu, ktorú nám budú spestrovať

väčšie i menšie stanice a ruch na nich. Bude dostatok času na osobné voľno, relax či

"cestovateľskú meditáciu". Určite si však niečo o Sibíri aj porozprávame a niečo nám možno

porozprávajú aj miestni ľudia, skutočný dôvod cesty po Transsibírskej železnici. Druhá noc vo

vlaku.
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Prehliadka Novosibirsku

Skoro ráno príchod do Novosibirska - neo ciálneho hlavného mesta Sibíre. Už samotná vlaková

stanica stojí za to. Presun na hotel a zloženie vecí. Po raňajkách máme celý deň na poznávanie

tohto obrovského mesta. Pozrieme si katedrálu Alexandra Nevského, triedu "Krasnyj Prospekt",

Leninovo námestie i presný geogra cký stred bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem toho sa

vydáme aj do vedeckého mestečka Akademgorodok, vybudovaného v lesoch na juhovýchod

od mesta. Nocľah v Novosibirsku.
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Odlet z Novosibirsku do Viedne

Osobné voľno na individuálne poznávanie, nákupy či oddych. Na poludnie sa prepravíme na

letisko a letíme domov s jedným prestupom.
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