WSPÓLNOTA 2000

Biuro Usług Turystycznych i Pośrednictwa Wizowego

Kierunek ROSJA
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Moskwa
i Petersburg
Kolej
Transsyberyjska

Kierunek: ROSJA..!
Szanowni Państwo !
Rosja to największy pod względem wielkości kraj na świecie. Graniczy z 14 państwami, posiada 9 stref czasowych oraz
rozprzestrzenia się na dwóch kontynentach.
Kraj ten zamieszkuje ponad 100 narodowości oraz grup etnicznych i jak nigdzie na świecie mieszają się tu tradycje, obyczaje oraz style, tworząc przez wieki unikatowe formy kultury.
Pomimo niemierzalnego bogactwa naturalnego, dziedzictwa, mnogości monumentalnych zabytków, muzeów, galerii sztuki
narodowej i światowej, pomimo niepowtarzalnej „dzikiej przyrody” Rosja jest wciąż nieznana, wciąż mało odwiedzana i na
mapie turystycznej świata jest wciąż białą plamą.
Wychodząc do Państwa z załączoną ofertą sądzimy, że uda się nam przybliżyć Państwu choć część nieprzebranych Skarbów
Rosji i dostarczyć niezapomnianych wrażeń… Czego serdecznie życzymy!
Zarząd i Pracownicy
WSPÓLNOTA 2000 Sp. z o.o.
Biuro Usług Turystycznych i Pośrednictwa Wizowego

Nasze usługi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POŚREDNICTWO WIZOWE DO ROSJI, CHIN, INDII, KAZACHSTANU, MONGOLII, NA BIAŁORUŚ ORAZ INNYCH KRAJÓW   
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
VOUCHERY (ZAPROSZENIA) TURYSTYCZNE DO ROSJ
ZAPROSZENIA BIZNESOWE DO ROSJI
BILETY LOTNICZE
BILETY KOLEJOWE NA TERYTORIUM ROSJI ORAZ BILETY KOLEI TRANSSYBERYJSKIEJ
TRANSFERY W ROSJI
WYCIECZKI DO: MOSKWY, PETERSBURGA, SMOLEŃSKA, NA URAL, KAMCZATKĘ, NAD BAJKAŁ, REJSY WOŁGĄ
REZERWACJA HOTELI W ROSJI – PROMOCYJNE CENY!
OBSŁUGA GRUP TURYSTYCZNYCH I BIZNESOWYCH

Nasze biura:
Siedziba firmy:

Przedstawicielstwo w Poznaniu:

WSPÓLNOTA 2000 Sp. z o.o.
Ul. Belwederska 40/1
00-594 Warszawa
Tel.: +48 (22) 851-06-89 (99)
Fax: +48 (22) 851-06-88

WSPÓLNOTA 2000 Sp. z o.o.
Ul. Bukowska 78/104
60-396 Poznań
Tel.: +48 (61) 671-56-06

WSPÓLNOTA 2000

Biuro Usług Turystycznych i Pośrednictwa Wizowego

Turystyczna Gwarancja
Ubezpieczeniowa

nr M 217964

Fax: +48 (61) 671-56-07

www.wspolnota2000.com.pl
www.wizydorosji.pl
WSPÓLNOTA 2000 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 40 lok. 1, 00-594 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000038036, NIP: 526-25-75-773, REGON: 017330359, o kapitale zakładowym
100.000 PLN wpłaconym w całości.

Nasi polscy partnerzy:
GDAŃSK:
TAMARA Sp. z o.o.
Ul. Batorego 10, 80-251 Gdańsk

KRAKÓW:
TAMARA Sp. z o.o.
Ul. Biskupia 3/1, 31-144 Kraków

Nasi rosyjscy partnerzy:

SANKT PETERSBURG:
PARALLEL 60
2-Ya Sovetskaya 7/501
191036 Petersburg, Rosja

SMOLEŃSK:
SMOLENSK TRAVEL
Ul. Lenina 2/1
Smoleńsk, Rosja

UFA:
ROZA VETROV
Ul. R. Sorge 26
Ufa, Rosja

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA
NAJDŁUŻSZA I NAJSŁYNNIEJSZA KOLEJ ŚWIATA PRZECINAJĄCA EUROPĘ I AZJĘ,
PRZEKRACZAJĄCA 8 STREF CZASOWYCH I BIEGNĄCA PONAD 9.298 KM PRZEZ TAJGĘ, STEPY I PUSTYNIE
Kolej Transsyberyjska została zbudowana w ciągu
25 lat (1891 – 1916) na polecenie cara Aleksandra II a prace
rozpoczęto jednocześnie z dwóch krańców trasy: z Moskwy
i Władywostoku. Na trasie kolei znajduje się wiele pięknych
miast, m.in. MOSKWA, RIAZAŃ, SAMARA, CZELABIŃSK,
OMSK, NOWOSYBIRSK, KRASNOJARSK, IRKUCK i WŁADYWOSTOK. Kolej Transsyberyjska jest skutecznym środkiem transportu, odgrywającym ogromną rolę w gospodarce kraju
i jako najdłuższa linia kolejowa na świecie jest prawdziwym
świadectwem dawnej potęgi Imperium Rosyjskiego. Główna trasa kolei prowadzi z MOSKWY do WŁADYWOSTOKU,
druga – wiedzie do PEKINU (linia transmandżurska), a trzecia
– do MONGOLII (linia transmongolska).
Podróż koleją transsyberyjską będzie jedną z najbardziej niezwykłych przygód w Państwa życiu. Podczas
kilkudniowej podróży z Moskwy, np. do Irkucka (4 dni) czy
Władywostoku (8 dni) poznają Państwo wielu ciekawych
ludzi, ich kulturę, język i tradycje. O atmosferę, porządek,
i przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących dbają
konduktorzy – „prowadnicy”. To właśnie dzięki nim będą moRODZAJ MIEJSC W POCIĄGACH NA TERENIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ:
gli Państwo spać spokojnie, nie niepokojąc się o swój bagaż.  
Wybierając się w podróż koleją transsyberyjską nie trzeba
• MIEJSCÓWKA 2 KL. (miejsce siedzące w wagonie bezprzedziałowym)
martwić się o żywność. W pociągu znajdą Państwo wagon
• PLACKARTA (miejsce do leżenia w wagonie bezprzedziałowym)
restauracyjny, poza tym w każdym wagonie znajduje się
bojler z gorącą wodą do zaparzania kawy, herbaty i wszelkiego rodzaju dań instant. Dużym ułatwieniem i atrakcją jest
możliwość dokonania zakupów u stojących na peronach
„babuszek”, sprzedających swoje lokalne specjały (rosyjskie
„pielmieni”, suszone i wędzone ryby, wędliny, sery, świeże
owoce i warzywa, orzeszki itp.), które obowiązkowo należy
spróbować!
• COUPE (miejsce sypialne w przedziale 4. osobowym)

• LUKS (miejsce sypialne w przedziale 2. osobowym)

• LUKS-MIAGKIJ (miejsce sypialne w przedziale 2. osobowym z toaletą)

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE POŁĄCZENIA:
TRASA

TRASA / CZAS PODRÓŻY

CENA BILETU*
PLACKARTA / COUPE

MOSKWA-PETERSBURG (EXPRES)

750 km / 4,5 godz.

ok. 315 PLN (BILET 2KL.)

MOSKWA- IRKUCK

5 200 km / 86 godz.

ok. 550 PLN / 1 120 PLN

MOSKWA-UŁAN UDE

5 480 km/ 96 godz.

ok. 584 PLN / 1 270 PLN

MOSKWA-WŁADYWOSTOK

9 030 km / 144 godz.

ok. 1 075 PLN / 2 200 PLN

CENA I RODZAJ MIEJSCA ZALEŻY OD TRASY PODRÓŻY ORAZ WYBRANEGO POCIĄGU
POZNANIE DOKŁADNEJ CENY I ZAKUP BILETU MOŻLIWE JEST NAJWCZEŚNIEJ 45 DNI PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM

Petersburg - 5 dni

noclegi

Podczas pobytu w jednym z najwspanialszych miast Rosji, razem  
z naszym sympatycznym, lokalnym przewodnikiem, zobaczą Państwo najważniejsze oraz najpiękniejsze zabytki miasta i okolic, takie jak: Twierdzę
Pietropawłowską – najstarszą budowlę w mieście, założoną w 1703 roku
przez cara Piotra I, Katedrę św. Izaaka – największą prawosławną świątynię
Petersburga, „Spas na Krowi” (Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew na Krwi) – cerkiew zbudowaną w miejscu zamordowania Aleksandra II
Romanowa, Ermitaż – jedno z największych muzeów sztuki na świecie, posiadające imponującą kolekcję ponad trzech milionów eksponatów, z także
jedną z największych atrakcji miasta Pałac Katarzyny I w Carskim Siole
z Bursztynową Komnatą, Peterhof – letnią rezydencję cara Piotra I ze
wspaniałymi fontannami w ogrodach oraz wiele innych zabytków. Niezapomniane wrażenia czekają na tych z Państwa, którzy wybiorą się na naszą
wycieczkę w okresie BIAŁYCH NOCY (koniec maja – początek lipca).
Poza podstawowym programem oferujemy również szereg wycieczek dodatkowych, a wśród nich: nocny rejs po Newie, spektakl w Teatrze
Maryjskim (przedstawienia baletowe, operowe, koncerty muzyki klasycznej), wycieczkę do Pałacu Jusupowa (miejsce zabójstwa Rasputina), zwiedzanie Muzeum Porcelany, Muzeum Wódki, udział w programie folklorystycznym „Poczuj się Rosjaninem”.

Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w programie wycieczki.
Cena za 1 osobę zawiera:
• Bilet lotniczy Warszawa – Petersburg – Warszawa
(możliwa przesiadka w Moskwie)
• 4 noclegi w hotelach 3*** w pokojach 2 os. z łazienkami oraz
śniadaniami lub śniadaniami i obiadokolacjami
• Usługi doświadczonego, polskojęzycznego przewodnika
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• Transfery minibusem z/na lotnisko oraz na wycieczki z programu
zwiedzania
Dodatkowe opłaty:
• Opłaty wizowe
• Ubezpieczenie turystyczne
• Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki

MIESIĄC

DATA

CENA*/od osoby

2 OS.
4 OS.
6 OS.
10 OS.
KWIECIEŃ 30.04 – 04.05.2013 4 950 PLN 3 850 PLN 3 850 PLN 3 350 PLN
MAJ

29.05 – 02.06.2013 5 150 PLN 4 050 PLN 4 050 PLN 3 450 PLN

CZERWIEC 15.06 – 19.06.2013 5 350 PLN 4 250 PLN 4 250 PLN 3 650 PLN
LIPIEC

10.07 – 14.07.2013 5 050 PLN 3 950 PLN 3 950 PLN 3 400 PLN

SIERPIEŃ

13.08 – 17.08.2013 5 050 PLN 3 950 PLN 3 950 PLN 3 400 PLN

*  cena może ulec nieznacznej zmianie w przypadku wahań kursu euro.
Istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu wycieczki, a także zmiany programu
zwiedzania na życzenie klienta.

Petersburg - 8 dni

noclegi

Podczas autokarowej wycieczki oraz dzięki naszej nowej, autorskiej trasie podróży do PETERSBURGA, zwiedzą Państwo wiele innych ciekawych
miejsc, takich jak: Skansen w malutkiej wiosce niedaleko Pskowa, w którym znajduje się dom rodzinny Aleksandra Puszkina, PSKÓW z przepięknym
Kremlem i Soborem Św. Trójcy, ORANIENBAUM – pałac należący do Aleksandra Mienszykowa, przyjaciela Piotra I, Sobór św. Mikołaja zwany również
Soborem Morskim w KRONSZTADZIE, rejonie Petersburga znajdującym się na wyspie Kotlin  – wspaniale ufortyfikowanym rosyjskim porcie, Twierdzę
i mury obronne w IZBORSKU, a także Pskowsko-Peczerski klasztor w PECZORACH – jeden z najstarszych męskich klasztorów, znajdujący się na liście
Siedmiu Cudów Rosji (uwaga: na teren klasztoru kobiety nie mogą wejść w spodniach oraz muszą mieć chusty na głowach).
W samym Petersburgu, razem z naszym sympatycznym, lokalnym przewodnikiem, zobaczą Państwo najpiękniejsze zabytki miasta i okolic, takie jak:
Twierdzę Pietropawłowską – najstarszą budowlę w mieście, założoną w 1703 roku przez cara Piotra I, Katedrę św. Izaaka – największą prawosławną świątynię Petersburga, „Spas na Krowi” (Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew na Krwi) – cerkiew zbudowaną w miejscu zamordowania Aleksandra
II Romanowa, Ermitaż – największe muzeum sztuki na świecie, posiadające imponującą kolekcję ponad trzech milionów eksponatów, będącym jednym
z największych atrakcji miasta, Pałac Katarzyny I w Carskim Siole z Bursztynową Komnatą, Peterhof - letnią rezydencję cara Piotra I ze wspaniałymi
fontannami w ogrodach oraz wiele innych zabytków. Niezapomniane wrażenia czekają na tych z Państwa, którzy wybiorą się na naszą wycieczkę w okresie
BIAŁYCH NOCY (koniec maja – początek lipca).
W Petersburgu, poza podstawowym programem, oferujemy również szereg wycieczek fakultatywnych, a wśród nich: nocny rejs po Newie, spektakl
w Teatrze Maryjskim (przedstawienia baletowe, operowe, koncerty muzyki klasycznej), wycieczkę do Pałacu Jusupowa (miejsce zabójstwa Rasputina),
zwiedzanie Muzeum Porcelany, Muzeum Wódki, udział w programie folklorystycznym „Poczuj się Rosjaninem” oraz wiele innych.
Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w programie wycieczki.
TRASA: Warszawa - Petersburg - Warszawa / ok. 2.580 km
1 DZIEŃ:
• Warszawa – Dyneburg (Łotwa) / 610 km (w Dyneburgu nocleg)
2 DZIEŃ:
• Dyneburg – Michajłowskoje (Rosja) / 225 km
• Michajłowskoje – Psków / 115 km (w Pskowie nocleg x 1)
• Łącznie 340 km w ciągu dnia
3 DZIEŃ:
• Psków – Oranienbaum / 310 km
• Oranienbaum – Kronsztad / 40 km
• Kronsztad – Petersburg / 45 km (w Petersburgu nocleg x 4)
• Łącznie 395 km w ciągu dnia
4-5-6 DZIEŃ:
• Petersburg
7 DZIEŃ:
• Petersburg – Izborsk / 325 km
• Izborsk – Peczory / 20 km
• Peczory – Dyneburg (Łotwa) / 280 km (w Dyneburgu nocleg x1)
• Łącznie 625 km w ciągu dnia
8 DZIEŃ:
• Dyneburg (Łotwa) – Warszawa / 610 km

Cena za 1 osobę zawiera:
• Przejazd autokarem 16 osobowym (klimatyzacja, video)
• 4 noclegi w Petersburgu
• 2 noclegi na terenie Łotwy (po jednym podczas jazdy do /z Petersburga)
• 1 nocleg w Pskowie (podczas jazdy do Petersburga)
• Wszystkie noclegi w hotelach 3*** w pokojach 2 os. z łazienkami oraz śniadaniami
i obiadokolacjami
• Usługi doświadczonego, polskojęzycznego przewodnika
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Dodatkowe opłaty:
• Opłaty wizowe
• Ubezpieczenie turystyczne
• Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki

MIESIĄC

DATA

KWIECIEŃ

CENA*/od osoby

28.04 – 05.05.2013

8 OS.
3 550 PLN

16 OS.
2 650 PLN

MAJ

26.05 – 02.06.2013

3 750 PLN

2 850 PLN

CZERWIEC

12.06 – 19.06.2013

3 850 PLN

2 950 PLN

LIPIEC

14.07 – 21.07.2013

3 600 PLN

2 700 PLN

SIERPIEŃ

18.08 – 25.08.2013

3 600 PLN

2 700 PLN

*  cena może ulec nieznacznej zmianie w przypadku wahań kursu euro.
Przy wynajmie całego autokaru (dla 16 os.) lub minibusa (dla 8 osób)
możliwość wybrania dowolnego terminu wycieczki,
a także zmiany programu zwiedzania na życzenie klienta

Złoty pierścień rosji - 5 dni
ZŁOTY PIERŚCIEŃ ROSJI to
jedna z najpiękniejszych i najbardziej
znanych turystycznych tras, prowadząca przez 10 głównych miejscowości, m.in.: SIERGIJEW POSAD – jeden
z najważniejszych ośrodków religijnych
w Rosji, PERESLAW ZALESKI – miasto
przepełnione zabytkami staroruskiej architektury, ROSTOW WIELIKIJ – jedno
z najstarszych rosyjskich miast,   o którym pierwszą wzmiankę datuje się na
862 rok, JAROSLAWL – z zabytkowym
centrum miasta, wpisanym na światową Listę UNESCO, KOSTROMĘ – gdzie
przechowywana jest jedna z najważniejszych   ikon prawosławia – Fiodorowska Ikona Matki Bożej (Klasztor
Ipatiewski), IWANOWO – znajdujące
się w dorzeczu Wołgi, obecnie ważny
węzeł komunikacji kolejowej, ośrodek
przemysłowy, kulturalny i uniwersytecki, SUZDAL – posiadający status miasta-muzeum UNESCO, WLADIMIR
– jedno z najciekawszych turystycznie
miast Złotego Pierścienia, w którym
wszystkie zabytki z XII – XIII wieku
zbudowano z białego wapienia przywiezionego znad Wołgi oraz MOSKWĘ
– znaną wszystkim stolicę Federacji Rosyjskiej, będącą początkiem i końcem
tej wspaniałej trasy turystycznej.

noclegi

IDEALNY WYBÓR DLA MIŁOŚNIKÓW ARCHITEKTURY CERKIEWNEJ
Podczas naszej wycieczki po Złotym Pierścieniu Rosji, zwiedzą Państwo MOSKWĘ a w niej: Kreml, Plac
Czerwony, Arbat, metro, SIERGIJEW POSAD z Ławrą Świętej Trójcy – wielkim pomnikiem kultury i jednym z najważniejszych klasztorów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, UGLICZ a w nim Kreml i Muzeum Wódki, przepiękny
JAROSLAWL z zabytkowym centrum miasta, wpisanym na światową Listę UNESCO, a także ROSTOW WIELIKIJ
wraz z Kremlem, licznymi cerkwiami i muzeum „rosyjskiej finifti” (sztuka zdobienia przedmiotów polegająca na
malowaniu miniaturowych obrazów na białej emalii).
Cena za 1 osobę zawiera:
• Bilet lotniczy Warszawa – Moskwa – Warszawa
• 4 noclegi w hotelach 3*** w pokojach
2 os. z łazienkami oraz śniadaniami
i obiadokolacjami
• Usługi doświadczonego, polskojęzycznego
przewodnika
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• Transfery minibusem z/na lotnisko oraz
na wycieczki z programu
zwiedzania

Dodatkowe opłaty:
• Opłaty wizowe
• Ubezpieczenie turystyczne
• Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki
MIESIĄC

DATA

CENA*/od osoby

KWIECIEŃ 30.04 – 04.05.2013
MAJ

3 850 PLN

29.05 – 02.06.2013

3 850 PLN

CZERWIEC 15.06 – 19.06.2013

3 850 PLN

LIPIEC

10.07 – 14.07.2013

3 850 PLN

SIERPIEŃ

13.08 – 17.08.2013

3 850 PLN

*  cena przy udziale 10 osób – może ulec zmianie w przypadku wahań kursu euro lub zmian liczby uczestników.
Istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu wycieczki,
a także zmiany programu zwiedzania na życzenie klienta.

Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w programie wycieczki.

Moskwa - 4 dni

noclegi

Moskwa to największe miasto w Europie, które w XII w. założył kniaź rostowsko-suzdalski Jurij I Dołgorukij. Podczas pobytu w stolicy Rosji, razem
z naszym sympatycznym, lokalnym przewodnikiem, zobaczą Państwo najważniejsze i najpiękniejsze zabytki miasta, takie jak: Kreml, znajdująca się w samym sercu Moskwy – dawna siedziba carów i obecnych władz Rosji, Plac Czerwony z najsłynniejszą rosyjską Cerkwią Wasyla Błogosławionego, Galerię
Trietiakowską – gromadzącą obecnie jedną z największych i najbardziej znaczących w świecie kolekcji dzieł sztuki rosyjskiej, Ławrę Świętej Trójcy znajdującą się w miejscowości Siergijew Posad – wielki pomnik kultury i jeden z najważniejszych klasztorów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Klasztor
Nowodziewiczy – żeński klasztor prawosławny, najpiękniejszy w Moskwie i w całej Rosji, o którym mówi się, że jest miniaturą moskiewskiego Kremla, oraz
niepowtarzalne moskiewskie metro, które zachwyca przepychem poszczególnych stacji i różnorodnością artystycznych stylów.
Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w programie wycieczki.
Cena za 1 osobę zawiera:
• Bilet lotniczy Warszawa – Moskwa – Warszawa
• 3 noclegi w hotelach 3*** w pokojach 2 os. z łazienkami oraz
śniadaniami i obiadokolacjami
• Usługi doświadczonego, polskojęzycznego przewodnika
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• Transfery minibusem z/na lotnisko oraz na
wycieczki z programu zwiedzania
Dodatkowe opłaty:
• Opłaty wizowe
• Ubezpieczenie turystyczne
• Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki
MIESIĄC

DATA

CENA*/od osoby

2 OS.
4 OS.
6 OS.
10 OS.
KWIECIEŃ 30.04 – 03.05.2013 5 250 PLN 3 900 PLN 3 350 PLN 3 100 PLN
MAJ

29.05 – 01.06.2013 5 250 PLN 3 900 PLN 3 350 PLN 3 100 PLN

CZERWIEC 15.06 –18.06.2013 5 250 PLN 3 900 PLN 3 350 PLN 3 100 PLN
LIPIEC

10.07 – 13.07.2013 5 250 PLN 3 900 PLN 3 350 PLN 3 100 PLN

SIERPIEŃ

13.08 – 16.08.2013 5 250 PLN 3 900 PLN 3 350 PLN 3 100 PLN

*  cena może ulec nieznacznej zmianie w przypadku wahań kursu euro.
Istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu wycieczki, a także zmiany programu
zwiedzania na życzenie klienta.

Jezioro bajkał i okolice - 14 dni

noclegi

Swoją przygodę z Bajkałem rozpoczną Państwo w MOSKWIE, wyruszając z niej w 4-dniową podróż do IRKUCKA i pokonując ponad połowę
słynnej trasy Kolei Transsyberyjskiej (Moskwa – Irkuck, 5 200 km). Po dotarciu do IRKUCKA, zaczną Państwo od zwiedzania historycznego centrum miasta,
Muzeum Dekabrystów, kościołów, Klasztoru Znamieńskiego, przepięknej ulicy Bolszaya Prospektnaya z pomnikiem Aleksandra III, Białym Domem
i Muzeum Etnograficznym. W programie wycieczki przewidziany jest wyjazd do LISTWIANKI – najpopularniejszej miejscowości turystycznej położonej
nad samym Bajkałem, WIERSZYNY – polskiej wioski założonej w 1910 r., na Przylądek Choboj oraz Wyspę Olchon – największą wyspę Bajkału, gdzie będą
mieli Państwo możliwość odbycia  całodniowej wycieczki rosyjskim „łazikiem” (samochód terenowy) i podziwiania zatok, zatoczek, kamienistych i piaszczystych plaż, malowniczych stepów, czerwonych wzgórz i klifowych wybrzeży. Czeka tam na Państwa wyśmienity poczęstunek - tradycyjna Ucha, przygotowywana specjalnie dla Państwa na łonie natury. Oprócz tego, przygotowaliśmy dla Państwa zwiedzanie Skansenu Drewnianej Architektury i Kultury
Ludów Przybajkalskich w TALCY, wjazd wyciągiem na Kamień Czerskiego – świętą górę szamanizmu buriackiego, przejazd nad Jezioro Szara-Nur –
„Żółte jezioro” – jedyne na wyspie Olchon z silnie zmineralizowaną wodą, która razem z błotem posiada właściwości lecznicze, a także zobaczycie Państwo
„Szamankę” – najbardziej charakterystyczną skałę nad Bajkałem.
Dodatkową atrakcją naszego programu jest całodniowa podróż Koleją Krugobajkalską, tzw. „Krugobajkałką”, której trasa wiedzie skalistym
brzegiem Bajkału, przecinając 38 tuneli, pokonując ponad 400 mostów i 47 kamiennych galerii.

Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w programie wycieczki.
Cena za 1 osobę zawiera:
• 5 noclegów w Irkucku
• 1 nocleg w Listwiance
• 3 noclegi na wyspie Olchon (domki gościnne)
• Wszystkie noclegi w hotelach 3*** w pokojach 2 os. z łazienkami oraz
śniadaniami i kolacjami, obiady w restauracjach
• Wszystkie noclegi w domkach gościnnych w pokojach 2 os. bez
łazienki (łazienka na korytarzu) ze śniadaniami i kolacjami, obiady na
łonie natury
• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Usługi doświadczonego, polsko-  i rosyjskojęzycznego przewodnika
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• Transfery z/na lotnisko/dworzec kolejowy oraz na wycieczki
z programu zwiedzania
Dodatkowe opłaty:
• Bilet lotniczy Warszawa – Moskwa
• Bilet lotniczy Irkuck – Moskwa – Warszawa
• Bilet kolejowy na trasie Moskwa – Irkuck
w dowolnie wybranej klasie przedziału
• Opłaty wizowe
• Ubezpieczenie turystyczne
• Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki
MIESIĄC

LIPIEC
SIERPIEŃ

DATA
04 – 17.07.2013
11 – 24.07.2013
08 – 21.08.2013
15 – 28.08.2013

CENA*/od osoby

GRUPA 8 OS. GRUPA 16 OS.
1 350 EUR

1 205 EUR

1 350 EUR

1 205 EUR

*  cena może ulec nieznacznej zmianie w przypadku wahań kursu euro.
Istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu wycieczki, a także zmiany programu
zwiedzania na życzenie klienta.

WSPÓLNOTA 2000

Biuro Usług Turystycznych i Pośrednictwa Wizowego
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Алфавит мы уже знаем
Уже пишем и читаем
И все буквы по порядку
Без ошибки называем!

WSPÓLNOTA 2000 Sp. z o.o.
ul. Belwederska 40 lok. 1, 00-594 Warszawa

Tel.: +48 22 851 06 89, +48 22 851 06 99
Fax: +48 22 851 06 88
www.wspolnota2000.com.pl
www.wizydorosji.pl

