ROSJA W ZIMOWEJ ODSŁONIE
Moskwa – Kazań – Jekaterynburg – Nowosybirsk - Tomsk

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy.
Transfer do hotelu, kolacja, a następnie wyjazd do centrum. Słynnym
moskiewskim metrem, zatrzymując się na najpiękniejszych stacjach,
pojedziemy na Plac Czerwony. Tam spacer między podświetlonymi
murami Kremla, fasadą Głównego UniwerMagu, gmachem Muzeum
Historycznego i bajeczną bryłą Soboru Wasyla Błogosławionego. By
night zobaczymy także słynny Teatr Bolszoj oraz plac Maneżowy z
Hotelem Rossija. Powrót na nocleg do hotelu. [K]
Dzień 2 Po śniadaniu jedziemy na Kreml, by zobaczyć siedzibę
prezydenta (a dawniej I sekretarzy), zabytkowe cerkwie oraz wielkie
car-dzwon i car-armatę. Następnie wzdłuż rzeki Moskwy udamy się
do największej świątyni miasta, Soboru Zbawiciela. Później
moskiewskimi prospektami pojedziemy na Wzgórza Worobiowe, skąd
– sprzed gmachu uniwersytetu – roztacza się panorama miasta. Po
południu czeka nas wizyta w Parku Zwycięstwa i w nowoczesnej
dzielnicy Moscow City, a także podziwianie panoramy bitwy pod
Borodino. Kolacja, a wieczorem fakultatywnie wyjście do Teatru
Bolszoj (spektakl w zależności od repertuaru). [S, K]

Rosja zimą prezentuje się
najpiękniej. Połacie białego
puchu, przejrzyste mroźne
powietrze i widoki zasypanych
śniegiem wiosek dodają jej
niewątpliwego uroku. Dlatego
właśnie o tej porze roku
zapraszamy na 12-dniową
podróż po rosyjskich miastach i
wioskach. Będziemy w
Moskwie oraz w
miejscowościach mniej
znanych, lecz zaskakująco
ciekawych. Podstawowym
środkiem transportu będą
pociągi Kolei
Transsyberyjskiej, z okien
których zimowa Rosja wygląda
bajecznie.

Dzień 3 O poranku wyjazd rejsowym autobusem do miejscowości
Siergijew Posad (ok. 1,5 godz.). Tam zwiedzanie jednego z
najważniejszych centrów pielgrzymkowych w Rosji –
Troicko-Siergijewskiej Ławry: zobaczymy najważniejsze świątynie,
poznamy historię życia założyciela klasztoru, św. Siergieja
Radoneżskiego oraz wejdziemy na dzwonnicę. Czas na obiad, a
następnie powrót podmiejskim pociągiem do Moskwy. Po południu
odwiedzimy niezwykłe Muzeum Bułchakowa w „niecharoszej
kwartirze”. Po kolacji fakultatywnie wyjście na koncert muzyki
rozrywkowej (w zależności od repertuaru). [S, K]
Dzień 4 Kontynuujemy poznawanie Moskwy. Przejazd do dawnej
carskiej posiadłości Kołomienskoje, która w XVII w. stanowiła letnią
rezydencję cara Aleksieja Michaiłowicza. Zobaczymy tam wnętrza
odrestaurowanego pałacu - swoistej perły drewnianej architektury.
Następnie udamy się do słynnej Galerii Tretiakowskiej – tam
wyprawa w głąb dziejów rosyjskiej sztuki, poczynając od
średniowiecznych ikon Andrieja Rublowa. Pod wieczór przejazd na
kolację, transfer na Dworzec Kazański i wyjazd nocnym pociągiem
do Kazania. [S, K]
Dzień 5 Przybycie do ponadmilionowego Kazania – położonej nad
Wołgą stolicy rosyjskich Tatarów. Transfer do hotelu, śniadanie i
wyjście w miasto. Zwiedzanie dzielnicy starotatarskiej z zabytkowym
meczetem Mardżani, Soboru Kazańskiego ze słynną ikoną Matki
Boskiej Kazańskiej oraz najważniejszej atrakcji: Kazańskiego Kremla
– unikatowego zespołu muzealno-architektonicznego wpisanego na
listę UNESCO. Po zmroku objazd centrum i podziwianie
podświetlonych aren Uniwersjady 2013. Kolacja i nocleg w Kazaniu.
[S, K]
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Dzień 6 Po śniadaniu dalszy ciąg poznawania Kazania: poranny
spacer głównym deptakiem i wizyta w Muzeum Tatarstanu, barwnie
prezentującym niełatwą historię tego regionu. Następnie wycieczka
do założonego przez Iwana Groźnego grodu Swijażsk, położonego nad
szeroko rozlaną Wołgą. Zobaczymy tam odrestaurowane XVI-wieczne
cerkwie i budynki klasztorne, które w ZSRR służyły jako więzienie
GUŁAG-u i szpital psychiatryczny. Po powrocie do miasta wizyta w
lodowym miasteczku i korzystanie z bajecznych lodowych atrakcji.
Następnie pojedziemy na kolację połączoną z pokazem przyrządzania
tradycyjnych dań tatarskich. Wieczorem transfer na dworzec
kolejowy. Wyjazd nocnym pociągiem. [S, K]
Dzień 7 W połowie dnia przybycie do Jekaterynburga, nazywanego
„Bramą Uralu”. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od cerkwi Na Krwi
zbudowanej w miejscu, gdzie rozegrał się dramat cara Mikołaja II i
rodziny Romanowych. Zobaczymy zasypany śniegiem skwer
historyczny, najważniejsze gmachy użyteczności publicznej oraz
udamy się na punkt widokowy na najwyższym wieżowcu
Jekaterynburga. Następnie wyjedziemy za miasto: zobaczymy
„mafijny” cmentarz oraz kompleks memorialny upamiętniający ofiary
stalinowskiego terroru. Udamy się też na symboliczną granicę
Europy i Azji - tam toast i sesja fotograficzna na styku
kontynentów. Po powrocie do miasta kolacja i przejazd na dworzec,
by kontynuować podróż Koleją Transsyberyjską. Nocleg w pociągu.
[S, K]

Największe atrakcje:
• moskiewski Kreml
• przejazd Transsybem - z
Moskwy do Nowosybirska
• zabytki rosyjskich Tatarów w
Kazaniu
• granica Europy i Azji w
Jekaterynburgu
• widoki zasypanych śniegiem
syberyjskich wiosek
• Nowosybirsk - największe
miasto Syberii
• perły architektury
drewnianej w Tomsku
• pobyt w domku myśliwskim bania, "rybałka", relaks

Dzień 8 Miło spędzamy czas w pociągu, mijając Tiumeń, Iszim i
Omsk, przekraczając wielkie syberyjskie rzeki – Toboł i Irtysz,
obserwując zasypane śniegiem wioski i wpatrując się we
wszechogarniającą biel. Wieczorem przybycie do Nowosybirska,
największego miasta Syberii. Zakwaterowanie w hotelu i wieczorny
spacer na plac przed gmachem monumentalnego dworca kolejowego.
Dzień 9 Od rana spacer po Nowosybirsku. Udamy się na plac Lenina
z największym w Rosji teatrem operowym. Zobaczymy również
kaplicę św. Mikołaja zbudowaną w XIX w. w geograficznym środku
carskiego imperium, przejedziemy się jedynym na Syberii metrem i
trafimy na gwarny centralny rynek. Następnie wyjazd mikrobusem na
północ, w kierunku Tomska, do bazy myśliwskiej. Tam spróbujemy
swoich sił w łowieniu ryb spod lodu, z których potem ugotujemy
pyszną zupę! Dla chętnych przejażdżka skuterami śnieżnymi
(fakultatywnie). Po kolacji kąpiel w prawdziwej rosyjskiej bani z
możliwością zanurzenia się w przeręblu. Nocleg w zaciszu
syberyjskiej tajgi. [S, K]
Dzień 10 Po śniadaniu pojedziemy do miejscowości Kriwoszeino,
gdzie odwiedzimy niedawno otwarty kompleks muzealny Bratina,
prezentujący architekturę i tradycje syberyjskich Kozaków. Po
powitaniu chlebem i solą będziemy mogli zobaczyć odtworzone
drewniane cerkwie, basztę strażniczą i dawną zabudowę wsi.
Zostaniemy także podjęci domowym obiadem z tradycyjnymi
syberyjskimi potrawami. Następnie odwiedzimy Białystok – wieś
założoną przez dobrowolnych osadników z Polski na przełomie XIX i
XX w. Wieczorem przyjazd do Tomska, kolacja i zakwaterowanie w
hotelu. [S, O, K]
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CENA: 6500 PLN + 900 USD
Termin: 20.01 – 31.01.2018

Cena zawiera:

• przelot Warszawa-Moskwa oraz
Tomsk-Moskwa-Warszawa

• przejazdy pociągami na trasach
Moskwa-Kazań, Kazań-Jekaterynburg,
Jekaterynburg-Nowosybirsk –
przedziały sypialne, 4-os.

• wszystkie transfery, przejazdy
mikrobusami wg programu, przejazdy
komunikacją miejską

• zakwaterowanie: 7 noclegów w
hotelach ***, 3 noclegi w pociągach
(przedziały 4-os. - kupiejne), jeden
nocleg w bazie myśliwskiej (pokoje
3-osobowe ze wspólną łazienką)

• wyżywienie: śniadania, obiady i

Dzień 11 Od rana przystępujemy do poznawania Tomska.
Pospacerujemy przez kwartały oryginalnej drewnianej zabudowy,
tworzącej niepowtarzalną atmosferę Tomska. Następnie zwiedzanie
Muzeum Architektury Drewnianej, prezentującego tak
charakterystyczne dla Syberii arcydzieła sztuki snycerskiej.
Odwiedzimy także niezwykłe Memorialne Muzeum NKWD – jedną z
nielicznych w Rosji placówek przedstawiających problematykę
represji politycznych w ZSRR. Po południu czeka nas przechadzka po
centrum pośród gmachów tamtejszych uczelni oraz kamienic, dobrze
pamiętających czasy carskiej Rosji. Kolacja, a wieczorem dla
chętnych wyjście do miejskiej bani – czyli rosyjskiej łaźni parowej.
Nocleg w Tomsku. [S, K]

Dzień 12 Wcześnie rano transfer na lotnisko. Lot do Warszawy z
przesiadką w Moskwie. Zakończenie wyprawy na lotnisku im.
Chopina.

kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O - obiad, K - kolacja)

• bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

• opiekę pilota oraz usługi
przewodników lokalnych

• ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN

• koszty wizowania
• składkę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Cena nie zawiera:

• wyżywienia w czasie przejazdu
Koleją Transsyberyjską

• zwyczajowych napiwków ok. 30
USD

• dopłaty do pokoju 1-os.: 150 USD
• kosztów atrakcji fakultatywnych
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