SYBERIA
Kraina wiecznego lodu

Rosja
INFORMACJE O DESTYNACJI
Rosja, rozciągająca się od wschodniej Europy poprzez północną
część Azji aż po Ocean Spokojny, jest największym państwem na
świecie pod względem powierzchni oraz szóstym największym
w historii świata.
Jej obszar obejmujący ponad 11 stref czasowych zamieszkuje 100
różnych narodów i narodowości. Federacja Rosyjska graniczy z 14
państwami.
Syberia to region w północnej Azji należący do Federacji Rosyjskiej,
położony między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na
północy, Oceanem Spokojnym na wschodzie, oraz stepami
Kazachstanu i Mongolii na południu.
Obszar obfituje w egzotyczne gatunki dzikiej fauny. Na tych
terenach można spotkać salamandry, wielbłądy a nawet piżmowce.
Syberia to również kraina aktywnych wulkanów. Największym z nich
jest wciąż czynny wulkan Kluczewska Sopka, którego wysokość
wynosi 4750 m n.p.m.

INFORMACJE O GRUPIE

16 osób
10-16.02.2020 (7 dni/5 nocy)
Hotel o standardzie 4* i ośrodki
wypoczynkowe nad Bajkałem

Wiza turystyczna obowiązkowa
RUB (rubel), 1 PLN = 20 RUB
+6 h względem Warszawy (Irkuck)
-16 oC

-26 oC

Aerofłot
10.02.2020, 09:55-13:55, Warszawa – Moskwa
10.02.2020, 17:35-04:20+1, Moskwa – Irkuck
16.02.2020, 13:05-14:30, Irkuck – Moskwa
16.02.2019, 18:40-19:00, Moskwa – Warszawa
Bagaż podręczny: 8 kg; rejestrowany: 23 kg

HOTEL
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 4* (Irkuck)

Courtyard by Marriott Irkutsk 4*
Strona internetowa: link
Ten wysokiej klasy hotel zlokalizowany jest w centrum miasta zaledwie
3 minuty spacerem od placu Kirowa i rzeki Angara.
Hotel:
- bar
- centrum biznesowe
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- restauracja serwująca dania kuchni syberyjskiej
- sala balowa
- sale konferencyjne (5)
- sport i rekreacja: siłownia
Pokoje:
- biurko
- klimatyzacja/ogrzewanie
- lodówka
- łazienka z wanną i toaletą
- sejf
- telefon
- telewizja satelitarna
- zestaw do parzenia kawy/herbaty

OŚRODEK NAD BAJKAŁEM
Villa Malina (Chużyr, wyspa Olchon)

Villa Malina
Strona internetowa: link
Eko-hotel Villa Malina położony jest nad brzegiem Bajkału. Kompleks składa
się z kilku drewnianych budynków wybudowanych w syberyjskim stylu,
wyposażonych w podstawowe udogodnienia.
Hotel:
- bar-restauracja
- internet Wi-Fi (bezpłatny)
- miejsce na grilla/ognisko
- taras widokowy
Pokoje:
- klimatyzacja/ogrzewanie
- łazienka z prysznicem i toaletą

IRKUCK
Stolica Syberii Wschodniej

Dzień 1/2, 10/11.02.2020, pon./wt.
- 08:00 – spotkanie z przedstawicielem VQ na lotnisku im. Chopina
w Warszawie
- 09:55-13:55 – przelot na trasie Warszawa – Moskwa
- 17:35-04:20+1 – przelot na trasie Moskwa – Irkuck (przylot do Irkucka
11.02.2020)
- powitanie grupy na lotnisku przez lokalnego polskojęzycznego opiekuna
- przejazd do hotelu Courtyard by Marriott Irkutsk 4*; wczesny check-in
- czas na odpoczynek po podróży
- śniadanie w hotelu
- 12:30 – zbiórka w lobby; przejazd na lunch w lokalnej restauracji
- 14:00-18:00 – zwiedzanie Irkucka z polskojęzycznym przewodnikiem
Irkuck jest nieformalną stolicą Syberii Wschodniej, tak jak Nowosybirsk
Syberii Zachodniej. Co ciekawe nie ma tu wielkiego przemysłu, tak typowego
dla dużych syberyjskich miast. Irkuck jest za to centrum kulturalnym i
naukowym. Znajduje się tu kilka uniwersytetów, placówek badawczych,
teatrów, wiele muzeów, filharmonia i filia Rosyjskiej Akademii Nauk. Miasto
liczy prawie 590 tysięcy mieszkańców, z czego prawie wszyscy to etniczni
Rosjanie. Rodowici dla tych ziem Buriaci stanowią mały procent populacji.
Ciekawostka: irkuckie domy – zwłaszcza te starsze, budowane bez
jakichkolwiek fundamentów – zapadają się. Te zazwyczaj drewniane, jednolub dwupiętrowe chatki stawiano na wiecznej zmarzlinie, która w okresie
letnim rozmarza, przez co domy pogrążają się poniżej poziomu chodników.
- 18:00-20:00 – kolacja w restauracji w centrum miasta
- powrót do hotelu; nocleg

OLCHON
Jedyna zamieszkana wyspa na Bajkale

Dzień 3, 12.02.2020, środa
- do 09:00 – śniadanie w hotelu
- check-out
- 10:00 – przejazd autokarem z Irkucka w okolice wyspy Olchon (300 km)
Po śniadaniu grupa wyruszy malowniczą i jedyną dostępną trasą w okolice
wyspy Olchon – największej i jedynej zamieszkanej wyspy na Bajkale. Nad
Olchon grupa dotrze późnym wieczorem.
Dłuższy przystanek będzie miał miejsce we wsi Perowo. Tam ok. 14:00
grupa zje tradycyjny buriacki lunch w stylizowanej na jurtę restauracji
Złota Orda.
Ze stałego lądu na Olchon grupa przejedzie minibusami UAZ-452. Pojazdy
te produkowane są przez UAZ w niezmienionej formie od 1965 roku
w fabryce w Uljanowsku.
- check-in w hotelu Villa Malina w miejscowości Chużyr na zachodnim
brzegu wyspy
- kolacja w hotelu
- nocleg

BAJKALSKIE SAFARI
Przejazd UAZ-ami po lodzie

Dzień 4, 13.02.2020, czwartek
- śniadanie w hotelu
- 10:00-17:00 – olchońskie safari UAZ-ami
Olchon to miejsce idealne dla wszystkich tych, którzy cenią sobie ciszę, spokój i
piękno naturalnego otoczenia. Mówi się, że Bajkał to serce Syberii, a Olchon to
serce Bajkału.
Długa na 70 kilometrów wyspa to miejsce święte dla wyznawców szamanizmu, a
znajdująca się u jej wybrzeży Skała Szamana to jeden
z sześciu istniejących na świecie biegunów siły duchowej. Na każdym kroku
można natknąć się na pale z kolorowymi modlitewnymi wstążkami.
Na północnym brzegu wyspy można zobaczyć wylegujące się nerpy – foki
słodkowodne, żyjące tylko w wodach Bajkału. Ukształtowanie wyspy sprzyja
zwiedzaniu na rowerze, który można wynająć w niemal każdej bazie turystycznej
znajdującej się w stolicy wyspy – miejscowości Chużyr.
Niedaleko od północno-wschodniego brzegu znajduje się najgłębsze miejsce
Bajkału – 1637 metrów p.p.m. Brzeg od tej strony jest skalisty, niektóre skały
mają wysokość kilkuset metrów!
Przystanki na trasie przejazdu:
➢ urokliwe plaże porośnięte sosnami, położone 4 km od Chużyru,
➢ przylądek Choboj – po buriacku jego nazwa oznacza kieł.
- 13:00 – lunch na trasie zwiedzania, czyli gęsta zupa rybna ucha –
tradycyjne danie regionu
- 17:00 – powrót do Villi Malina
- kolacja
- nocleg

BAJKAŁ
Z lotu ptaka

Dzień 5, 14.02.2020, piątek
- do 09:00 – śniadanie w hotelu; check-out
- 09:00-13:00 – przejazd UAZ-ami po Bajkale
Po wykwaterowaniu grupa wyruszy na przejażdżkę po jeziorze, podczas której
będzie mogła podziwiać fantazyjne formy lodowe na tle skalistego wybrzeża.
Uczestnicy zajrzą do wnętrza lodowych grot. Ostatnim przystankiem przed
przejazdem na stały ląd będzie wyspa Ogoj, na której znajduje się buddyjska
stupa. Z kolei Skała Szamana (przylądek Burchan) to miejsce kultu dla wyznawców
szamanizmu.
5 faktów na temat Bajkału:
1. Bajkał jest najgłębszym jeziorem na świecie (1642 m głębokości).
2. Bajkał jest domem dla 1550 gatunków zwierząt, w tym dla nerpy – foki żyjącej
tylko tam.
3. Jezioro ma największe na świecie rezerwy wody pitnej, która nie ma postaci
zmrożonej – w razie problemów z brakiem wody pitnej Bajkał mógłby zaspokoić
zapotrzebowanie 20% światowej populacji!
4. Bajkał jest dorzeczem dla około 350 rzek.
5. W zimie Bajkał całkowicie zamarza – otwierane są wtedy tzw. zimniki – drogi na
lodzie, po których można przejechać samochodem z jednego brzegu jeziora na
drugi.
- 13:00 – przejazd autokarem do Listwianki (370 km)
- 14:00 – lunch w restauracji na trasie przejazdu
- 19:00 – przyjazd do hotelu Gostevoy dom u Demidovyh (strona www)
w centrum Listwianki. Standard obiektu jest podobny do standardu w Villi
Malina.
- check-in; kolacja w hotelu
- relaks w prawdziwej ruskiej bani! (2 godziny)
- nocleg

LISTWIANKA
Przejazd poduszkowcami po zamarzniętym jeziorze

Dzień 6, 15.02.2020, sobota
- do 09:00 – śniadanie w hotelu; check-out
- przejazd nad brzeg Bajkału
Listwianka to znany kurort położony w miejscu, gdzie rzeka Angara bierze swój
początek z Bajkału. Nazwa miejscowości pochodzi od rosyjskiej nazwy
modrzewia, który stanowi bardzo istotny element tutejszej tajgi. Jest to
najpopularniejsza miejscowość turystyczna nad Bajkałem i ulubione miejsce
weekendowych wypadów mieszkańców Irkucka, ale również ważny port dla floty
rybackiej oraz floty statków turystycznych i badawczych.
Ciekawostka: swoją daczę w Listwiance ma również prezydent Putin, który lubi
pojawiać się tam bez wcześniejszej zapowiedzi. Gdy prezydent zjawia się, to
wszyscy wczasowicze są grzecznie, ale stanowczo proszeni przez prezydencką
ochronę o niezwłoczne opuszczenie kurortu…
- 11:00-15:00 – przejazd poduszkowcami po lodzie wzdłuż przebiegającej
wzdłuż Bajkału części trasy kolei syberyjskiej
Z Listwianki grupa wyruszy dwoma poduszkowcami na wielką syberyjską
przygodę. Podczas postojów uczestnicy dotrą do wielu niesamowitych miejsc
ukrytych pośród gęstych ostępów syberyjskiej tajgi.
- lunch na trasie w gospodarstwie we wsi Polovinnaya
- powrót autokarem do Irkucka
- 18:00 – przyjazd do hotelu Courtyard by Marriott Irkutsk 4* w Irkucku
- check-in
- 20:00 – pożegnalna kolacja w hotelu; nocleg

Dzień 7, 16.02.2020, niedziela
- śniadanie w hotelu
- do 10:00 – check-out
- przejazd na lotnisko
- 13:05-14:30 – przelot na trasie Irkuck – Moskwa
- 18:40-19:00 – przelot na trasie Moskwa – Warszawa

Pakiet obejmuje:
- przelot na trasie Warszawa – Irkuck – Warszawa
- transfery klimatyzowanym autokarem oraz minivanami UAZ zgodnie z programem
- atrakcje zgodnie z programem
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub za dopłatą w pokojach 1-osobowych, hotel 4* oraz
obiekty bez przyznanej kategorii (brak gwiazdek)
- pełne wyżywienie zgodnie z programem
- opiekę lokalnego, polskojęzycznego przewodnika
- opiekę przedstawiciela VQ
- ubezpieczenie turystyczne AXA
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- wizę turystyczną 1-krotną do Federacji Rosyjskiej

Pakiet nie obejmuje:
- napojów do posiłków
- osobistych wydatków uczestników wyjazdu
- napiwków

Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 29 listopada
2019 r.
2. Grupę stanowi minimum 16 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 16-osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 2 grudnia 2019 r. VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 16 osób
zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 29 listopada 2019 r., VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych
zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej.

Zawarcie umowy i płatność

1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
- akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy,
- płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24.

Warunki płatności i anulacji

1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
- warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 29 listopada 2019 r.,
- rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ.
2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
- 70% ceny płatne do dnia 29 listopada 2019 r.,
- koszt anulacji do dnia 29 listopada wynosi 30% ceny wyjazdu,
- koszt anulacji od dnia 30 listopada wynosi 100% ceny wyjazdu.
3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 25 stycznia. Po tej dacie zmiana danych
osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian określają
ogólne warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku uczestnik
jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.

