Bajkał

Bajkał
Perła Syberii
"Święte morze" tak Buriaci nazywają
Bajkał - perłę jezior świata. To najstarsze i najgłębsze jezioro na Ziemi liczy sobie
ponad 25 mln lat. Otoczone z trzech stron stromymi zboczami gór, przyciąga swą
malowniczością i tajemniczością wielu podróżników. Poznaj oblicze przyrody, gdzie
człowiek jest wciąż tylko gościem.
Wylot z Warszawy

Program:
dzień 1
Wylot z Warszawy przez Moskwę do Irkucka.
dzień 2
Przylot w godzinach porannych do Irkucka, transfer do hotelu, City Tour zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. Wieczorem zakupy (wędzone ryby, kawior, pieczywo,
napoje na "klimatyczną" wycieczkę koleją w dniu następnym)
dzień 3
Śniadanie w hotelu (szwedzki stół), transfer na dworzec kolejowy, całodzienna
podróż krugobajkalską koleją, która jest integracyjną oraz kulturalno-turystyczną
przygodą. Trasa od Sludjanki wiedzie nad brzegiem Bajkału, przez tunele i mosty. W
godzinach wieczornych przeprawa do Listwianki. Nocleg w pensjonacie. Opcjonalnie
sauna - rosyjska bania.

dzień 4
Po śniadaniu zaokrętowanie na łódź. Początek safari. Nurkowania sprawdzające w
rejonie Listwianki. Długi nocny rejs w kierunku wyspy Olchon.
dzień 5
Nurkowania w rejonie wyspy Olchon, przylądek Uchan - wzdłuż pionowej ściany
opadającej poniżej 50 m, kaniony, podwodna skalna maczuga, w czasie nocnego
nurkowania mamy szansę spotkać duże ławice ryb. 2 nurkowania dzienne i 1 nocne.
dzień 6
Nurkowania w rejonie wyspy Olchon, przylądku Iżymiej, przy największej głębi
Bajkału (1642m) ściana idealnie pionowa: monumentalne bloki skalne, ściana opada
w ciemna głębię, kaniony oraz przewieszenia. 2-3 nurkowania dzienne.
dzień 7
Wyspa Olchon przylądek Haboi -2 nurkowania, rejs do osady Hużir - wyjście do
wioski, która obecnie przechodzi przemianę z buriackiej osady w wioskę turystyczną.
dzień 8
Nurkowania w rejonie Piaskowej Zatoki, gdzie znajdują się ściany oraz kaniony spotkamy tam kolonie gąbek, kiełże, gamarusy. Chwila odpoczynku, relaks na
piaszczystych plażach tej bardzo malow-niczo położonej zatoce. Możliwa sauna w
chatce tuż nad brzegiem Bajkału.
dzień 9
Rejon Krugobajkalskiej Kolei, 2 nurkowania. Sauna - rosyjska bania w domku nad
brzegiem strumienia Bajkału
dzień 10
Po śniadaniu wyokrętowanie w Listwiance ok. godziny 9.00. Zwiedzanie Muzeum
Bajkalskiego, przejazd do Irkucka w trakcie zwiedzanie Skansenu
Budownictwa Regionalnego w Talcy nad rzeką Angara. Zakwaterowanie w hotelu, po
południu czas wolny, lub czas na zakupy.
dzień 11
Po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot z Irkucka do Moskwy, przylot do Warszawy
w godzinach wieczornych.

Cena:
Bilet lotniczy + 1650 euro
Płatności:
Wpisowe : cena biletu
lotnicznego

Rata II 800 euro
Rata III 850 euro
330 PLN dołączone do paszportu w momencie wystawienia wizy.
Płatne na konto organizatora.

Wpłaty Euro na konto prosimy dokonywć po kursie MultiBanku na dzień
dokonywania wpłaty.

Cena zawiera:
• Przelot na trasie Warszawa - Moskwa - Irkuck - Moskwa - Warszawa, catering
podczas lotów
• 2 noclegi w Irkucku 4**** ze śniadaniem
• 1 nocleg w Listwiance w pensjonacie ze śniadaniem
• Safari nurkowe: 6 dni (6 nocy) pełne wyżywienie FB na łodzi, ilość nurkowań 2 - 3
dziennie, sprzęt (butle 15l, balast), opiekę instruktorów
• Transfery między lotniskami w Moskwie i Irkucku, Listwianka - Irkuck
• Przejazd koleją KBZD (nadbajkalską), pociągiem turystycznym, przeprawa promowa
• Wycieczkę z przewodnikiem po Irkucku
• Bagaż 20 kg + 10 kg podręczny
• Ubezpieczenie podróżne
Dodatkowo płatne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyżywienie inne niż w ofercie
Wyżywienie w Irkucku - dodatkowe posiłki,
Ubezpieczenie nurkowe ok. 100 zł
Nadbagażu 20 kg na całej trasie (ok. 250zł)
Opłaty wizowe 330 zł
Opłaty za bilety do muzeum ok. 10 euro
Sauna 3-5 euro
Opłaty za wejście i nurkowanie w rezerwacie Foki Bajkalskiej 20 euro
Napiwki dla załogi ok. 30 euro

Wymagania:
• Paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu (czyli ważny minimum do 09.12.2012)
• Uprawnienia AOWD + Deep Diver lub stopień P2 CMAS
• Suchy skafander, automat do nurkowań w zimnej wodzie, umiejętności nurkowania
w suchych skafandrach
• Latarka, dobry ocieplacz (temperatura wody wynosi ok. 4C), rezerwowa maska,
bojka ze szpulką na parę
• Kieszonkowe (ok. 200 - 300 euro)
• Zdjęcie do wizy
14 miejsc na safari!

Plan wyjazdu i cena może nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora.
Oferta nie jest ofertą handlową w myśl kodeksu handlowego!

