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1 Dzień 1  

 
Poranne spotkanie na lotnisku. Przedstawiciel z tabliczką Irkuck.pl odbieramy bagaże i 
udajemy się do Hotelu. Rejestracja gości, zameldowanie, wczesny obiad. 
  
 

       

Po południu zapoznamy państwa z historią Irkucka – jednego z najstarszych miast rejonu 
Nadbajkalskiego, ekonomicznej, naukowej i kulturalnej stolicy  wschodniej Syberii.   

       

Zobaczymy promenadę rzeki Angara, polski Kościół, skwer im.Kirowa a także inne zabytki 
Irkucka. 

       

Poznamy legendy i ciekawostki związane z miastem i kulturą rosyjską. Po zakończonej 
wycieczce, wieczorem udajemy się do hotelu. Czas wolny oraz wypoczynek. 
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2  
Dzień 2 

W dniu dzisiejszym wyruszamy na spotkanie z Bajkałem. Dzień spędzimy w nadbajkalskiej 
miejscowości Listwianka znajdującej się 70 km od Irkucka. 
  

       
  
Ale najpierw w drodze do Listwianki odwiedzimy przepiękną wioskę - skansen Talcy. 
Teren muzeum to 67 hektarów  przepięknie położonych nad rzeką Angarą. Zapoznamy się 
z budownictwem i historią pierwszych osadników XVII – XIX wieku, a także ze 
zwyczajami miejscowych ludów i mniejszości narodowych. 
  

       
  
Wstąpimy do starej Cerkwi, szkoły zobaczymy buriacką jurtę, a także skosztujemy 
syberyjskiej herbaty z samowaru oraz tradycyjnych „blinczików” z miodem.  

       
  
Po zwiedzeniu skansenu udamy się na spotkanie z najgłębszym i najczystszym jeziorem na 
naszej planecie. Najpierw odwiedzimy bajkalskie muzeum limnologiczne i poznamy bliżej 
bajkalską florę i faunę. Interaktywne zejście na dno jeziora będzie dla państwa nie lada 
przeżyciem! 
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 Podsumowując ten pełen wrażeń dzień wjedziemy koleją krzesełkową na kamień 
Czerskiego skąd rozpościera się wspaniały widok na ujście Angary – jedynej rzeki 
wypływającej z Bajkału. 
 

        
 
  
Wieczorem udamy się do hotelu w Listwiance. Fakultatywna sauna i kąpiel w Bajkale dla 
chętnych. 
 

 
Dzień 3 

Tego dnia czeka nas wycieczka wodna – przepłyniemy Angarę i  podążymy szlakiem Kolei 
wokółbajkalskiej – najpiękniejszego niegdyś odcinka kolei Transsyberyjskiej.  

        

Historyczny odcinek kolei liczy sobie ponad 80km długości , każdy kilometr to nowe cudo 
inżynieryjne – tunele, mosty , estakady – potrzeba było wielu lat i wielkiej liczby 
specjalistów by przebić się przez górzysty brzeg na południe Bajkału.  



 Przykładowa oferta 10 dniowa 2017 
 

 irkuck.pl@gmail.com              + 79834440833                 Copyright www.irkuck.pl      
 

4 

         
  
W czasie wycieczki przejdziemy przez kilka tuneli i mostów, a także zrobimy sobie piknik z 
kawą i przekąskami. 
  

        
  
Po zakończonej wycieczce będzie możliwość kupienia ryby, miejscowych specjałów oraz 
pamiątek na targu rybnym. Wczesnym wieczorem udamy się do Wierszyny. Wieczorne 
polaków rozmowy z grillem i wiejską banią (sauna). 

 
Dzień 4  

Wspólnie przygotujemy  śniadanie, spacer po wsi, zwiedzanie klubu polskiego oraz wizyta 
w Kościele  i spotkanie z proboszczem który opowie nam historię polaków  w Wierszynie.  

       

Po sytym wierszyńskim obiedzie udamy się na największą bajkalską wyspę Olchon. Czeka 
nas kilkugodzinna podróż przez reliktowe tażerańskie stepy, oraz przeprawa promem 
przez cieśninę małomorską. Późnym wieczorem zakwaterowanie w schronisku. 
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Dzień 5 

W dniu dzisiejszym udamy się na prawdziwe olchońskie Safari. Po śniadaniu czeka nas 
całodniowa wycieczka rosyjskim uazem na północny kraj wyspy Olchon – przylądek 
Hoboy. Niesamowity przegląd krajobrazów – od podobnej do bałtyckich plaży do tajgi czy 
też klifów podobnych do tych norweskich. 
  

       
  

       
  
Na obiad w formie pikniku zjemy uchę z omula – ryby która występuję tylko w Bajkale 
  

       

Safari zajmie nam większą część dnia. Wieczorem powrót do schroniska. Wieczór 
kulturalny oraz czas na indywidualne spacery i odpoczynek. 
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6 Dzień 6 

W dniu dzisiejszym czeka nas całodniowa wyprawa statkiem po wodach cieśniny 
małomorskiej. Odwiedzimy wyspę z buddyjską stupą a także buriackie źródła lecznicze. Na 
pokładzie zjemy też bajkalski obiad. 

           

Po wycieczce udamy się na spacer na skałę Szamana a także na Sarańską plażę gdzie dla 
najbardziej śmiałych  będzie okazja do wykąpania się w jeziorze. 

        

         

Wieczorem powrót do schroniska. Wieczór kulturalny oraz czas na indywidualne spacery i 
odpoczynek. 
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7 Dzień 7 

W dniu dzisiejszym żegnamy się z wyspą i wyjężdzamy do Irkucka. Podróż zajmie nam 
około 6 godzin. Po drodze zatrzymamy się na tradycyjny buriacki obiad z buzami i 
buchlorem. 

       

Wсzesnym wieczorem zakwaterowanie w hotelu, kolacja oraz czas na wypoczynek. 
 
 

Dzień 8 

W dniu dzisiejszym udamy się do sąsiedniej Buriacji. Celem naszej wyprawy jest 
Dolina Tunkinska w której 2 lata na zesłaniu spędził marszałek Piłsudski z bratem 
Bronisławem, oraz miejscowość Arszan – górski kurort u podnóży Sajanów, 
młodych gór podobnych do Tatr.  
 

        
W planie spacer na wodospady na rzece Kyngarga, wizyta w Dacanie - świątyni 
buddyjskiej.  
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Na nocleg udamy się nad Bajkał - do gospodarstwa agroturystycznego w 
miejscowości Mangutaj gdzie gospodarze czekają na nas przy kominku z pyszną 
kolacją. 
 

Dzień 9 

Po śniadaniu wybierzemy się do miejscowości Sludzianka gdzie zobaczymy m in. jedyny 
na świecie dworzec kolejowy wybudowany całkowicie z marmuru. Po krótkiej wycieczce 
udamy się do Irkucka. 

       

W irkucku po zakwaterowaniu w hotelu czeka nas wycieczka objazdowa w której 
zobaczymy najpiękniejsze Cerkwie naszego miasta, usłyszymy wiele ciekawych historii a 
także będziemy mieli możliwość kupienia pamiątek z Irkucka. Wieczorem pożegnalna 
kolacja i podsumowanie wycieczki. 
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9 Dzień 10 

Śniadanie, transfer na lotnisko, pożegnanie i wylot. 

       

 
 
Program ma charakter orientacyjny – dla każdego klienta jest przygotowany oddzielny, 
indywidualny program zwiedzania i wypoczynku. 
Jak uzyskać wizę do Rosji? 
 
Polacy mogą wjechać do Rosji tylko na podstawie ważnych wiz. Wizy można uzyskać w 
jednym z konsulatów rosyjskich które znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz 
Poznaniu. Proszę pamiętać że obowiązuje rejonizacja. Więcej informacji o pracy 
konsulatów i formalnościach wizowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 
Ambasady Rosji w Polsce. O wiele prościej jest skorzystać z usług pośredników – można 
oszczędzić w ten sposób czas. Polecam www.wizydorosji.pl sam korzystałem 
niejednokrotnie. O tyle wygodne, że nie ma potrzeby osobistego pojawienia się w 
konsulacie – paszport do firmy pośredniczącej wysyłamy kurierem. 
Jeśli planujemy podróż autem bądź pociągiem pamiętajmy że dla tranzytu przez Białoruś 
Polacy potrzebują odpowiedniej wizy. 
 
Jak kupić bilet? 
Jeśli planują państwo podróż samolotem, to najprościej i najtaniej kupić bilet do Irkucka 
można korzystając z wyszukiwarek typu skyscanner.pl czy też lataj.pl . Dobrze też jest 
odwiedzić oficjalną stronę Aerofłotu, czasem można tam znaleźć tam świetną cenowo 
ofertę. 
Niestety w Rosji nie ma operatorów typu Ryanair i bilety to duża część naszego urlopowego 
budżetu. Oczywiście służę pomocą w znalezieniu i kupnie biletów. 
Orientacyjnie 10 - dniowa wycieczka w budżetowym skromnym wariancie to 1200 euro. 
Wariant standardowy to 1600 euro. Wariant "na bogato" to 2000 euro. W cenie są noclegi, 
śniadania, transfery, opieka polskiego rezydenta, transport z polskim kierowcą, oraz wstęp 
na atrakcje turystyczne. w wersji najdroższej w cenie jest wyżywienie. Wiza, ubezpieczenie 
turystyczne oraz przelot do Irkucka nie wchodzą w cenę. 
Program możemy indywidualnie dostosować do waszych potrzeb.Cena dotyczy grupy 3 do 
6 osób. Ceny są orientacyjne na dzisiaj (styczeń 2017) – sytuacja na rynku walut jest 
niestabilna i ma na nią ogromny wpływ  wpływ kurs rubla. 
 


