


PODRÓŻ POCIĄGIEM TRANSSYBERYJSKIM  

GOLDEN EAGLE 

Wycieczki prywatnym, luksusowym pociągiem Golden Eagle na trasie transsyberyjskiej  

w zimie dostarczają wszystkim pasażerom wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie.  

Niewątpliwie największa na świecie podróż koleją Transsyberyjską działa jak taśma  

stalowa łącząca wschód i zachód od Moskwy aż po Ural, przez wspaniały rosyjski step i  

wzdłuż brzegu największego słodkowodnego jeziora Bałkaj. Te niezwykłe osiągnięcie  

inżynierii jest istotnym ogniwem dla wszystkich społeczności, które żyją w bliskim  

sąsiedztwie i podróżowanie na tej trasie jest zdecydowanie najlepszym sposobem  

doświadczenia wspaniałych rzadko odwiedzanych wnętrz Rosji.  

Nasz specjalny zimowy program umożliwia korzystanie z kultowej zimowej scenerii  

dzięki konnym kuligom, a także okazję obserwowania połowów pod lodem na jeziorze  

Bajkał lub przejażdżkę psim zaprzęgiem tudzież skuterami śnieżnymi. Pokazy lodowych  

rzeźb przypominają o syberyjskiej, minusowej temperaturze. Dlatego też dla gości  

przygotowano bezpłatne: tradycyjne syberyjskie, filcowe buty i rękawice, kapelusze,  

które są tak zaprojektowane, aby utrzymać temperaturę ciała i cieszyć się podróżą. 
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            PROPOPONOWANE TERMINY PODRÓŻY  

   

21 lutego – 6 marca 2016 

21 lutego – 6 marca 2017 

SCHEMAT PODRÓŻY:  

 

• ZAKWATEROWANIE 

• 1 NOC W MOSKWIE 

• 12 NOCY NA POKŁADZIE GOLDEN EAGLE 

• 1 NOC WE WŁADYWOSTOKU  

 

W kierunku wschodnim W kierunku zachodnim 

Dzień 1 Przyjazd do Moskwy Władystowok 

Dzień 2 Moskwa Władystowok 

Dzień 3 Włodzimierz i Suzdal Khabarowsk 

Dzień 4 Jekaterinburg Na pokładzie pociągu 

Dzień 5 Nowosybirsk Na pokładzie pociągu 

Dzień 6 Na pokładzie pociągu Ułan Bator 

Dzień 7 Irkutsk Uład Ude 

Dzień 8 Jezioro Bajkał Jeziro Bajkał 

Dzień 9 Uład Ude Irkutsk 

Dzień 10 Ułan Bator Na pokładzie pociągu 

Dzień 11 Na pokładzie pociągu Nowosybirsk 

Dzień 12 Na pokładzie pociągu Jekaterinburg 

Dzień 13 Na pokładzie pociągu Włodziemierz i Suzdal 

Dzień 14 Włodzimierz Moskwa 

Dzień 15 Wyjazd z Władywostoka Wyjazd z Moskwy 



 

ZAKWATEROWANIE 

apartament z łazienką „en-suite”; 

24-godzinna serwis obsługi w kabinie i serwis ścielenia;  

bezpłatna herbata, kawa i woda butelkowana w kabinie (dostępna 24h); 

szlafrok, klapki i L’Occitane kosmetyki toaletowe w kabinie; 

bezpłatna butelka wódki w kabinie 

opcja jadalni w apartamencie dla gości Imperial Suite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA POCIĄGU ZAWIERA:  

śniadania, lunche, kolacje – zaczynając się kolacją pierwszego dnia i kończąc śniadaniem;     

   ostatniego dnia (możliwość śniadania w kabinie); 

przydział wspaniałych alkoholi (w tym międzynarodowe wina przy lunchu i kolacji); 

galowa kolacja z kawiorem na pokładzie pociągu „the Golden Eagle”; 

herbata popołudniowa i ciasto na pokładzie pociągu; 

istnieje pakiet drinków dla gości zakwaterowanych w apartamencie Gold Class i Imperial Suite; 

dostępność herbaty, kawy, wody butelkowanej, drinków i lokalnego piwa w wagonie Bar Lounge; 

pianista w wagonie Bar Lounge Car; 

zajęcia języka rosyjskiego; 

występy muzyczne na żywo. 
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PAKIET WYCIECZEK POZA POCIĄGIEM GWARANTUJE:  

stała opieka przewodnika; 

pełna możliwość wyboru wycieczek; 

bezprzewodowe słuchawki do transmisji przewodnika; 

bezpłatna butelkowana woda podczas wycieczek; 

lunch i kolacja w restauracjach, przydział obejmuje międzynarodowe wina; 

bezpłatne syberyjskie filcowe buty, czapka i szalik 

 

CECHY SZCZEGÓLNE TRANSYBERYJSKIEJ KOLEJI GOLDEN EAGLE  

doświadczony kierownik wycieczki;  

na pokładzie lekarz – anglojęzyczny; 

bagażowy – zadba o dostarczenie bagaży do hotelu i na lotnisko; 

brak polityki napiwków; 

transfery; 

gratis pamiątkowa płyta DVD ze zdjęciami z wycieczki i informacja wycieczki; 

wysokiej jakości wyhaftowany plecak z logo Golden Eagle; 

wyszczególniona mapa trasy koleji Golden Eagle; 

zilustrowana broszura podróży Golden Eagle; 
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MIASTA – PRZYSTANKI PODRÓŻY 
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MOSKWA 

Po dotarciu drugiego dnia koleją trans-syberyjską do Moskwy zwiedzanie rozpocznie się od 

wizyty w  politycznym i historycznym centrum Moskwy, jakim jest Kreml. Zobaczymy 

Zbrojownię Izby carów i  Plac Czerwony, który stanowi charakterystyczny symbol Rosji – 

dawnej wojskowej i politycznej siły, ale również charakteryzuje się fascynującą architekturą. 

Wśród obiektów godnych zwiedzenia jest ozdobna Katedra Św. Bazyla i jej wspaniała 

kopulasta iglica, piękne fasady znanych na świecie moskiewskich domów towarowych oraz 

pomnik Lenina. Wizyta w Moskwie nie może odbyć się bez skosztowania rosyjskiej kuchni na 

lunchu w Cafe Pushkin, legendarnej moskiewskiej restauracji z wystrojem, który ożywia 

atmosferę XIX- wiecznego Pałacu. Program przewidział możliwość wyboru innego miejsca 

podróży, jakim jest wizyta w znanej Galerii Tretjakov (Narodowym Muzeum Sztuki 

Artystycznej). Ponadto, czas spędzony w Moskwie obejmuje jeden nocleg w 5 gwiazdkowym 

hotelu Ritz – Carlton. Hotel usytuowany w centrum Moskwy, w niewielkiej odległości od Placu 

Czerwonego i Teatru Bolszoj, proponuje restaurację „O2 Lounge” na dachu, która dominuje 

klasycznym i wyrafinowanym nastrojem i też zapierającym dech w piersiach widokiem. Jednak 

wybierając podróż pociągiem w kierunku zachodnim, podczas wieczornego przyjazdu na 

dzień14-sty dzień, wycieczka po Moskwie odbędzie się z rana następnego dnia. Przewidując 

dodatkową możliwość uczestniczenia w wieczornym przedstawieniu światowej renomy w 

Teatrze Bolszoj, zalecamy przedłużenie pobytu o jednej nocleg.  

 

WŁODZIEMIERZ 

Historyczne miasto Włodziemierz powstało w 990 roku i należy do najstarszych rosyjskich 

społeczności z bogactwem architekturalnym. Całe miasto zostało wpisane do Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Rozpoczęcie zwiedzania rozpocznie się w Katedrze Uspensky, 

zbudowanej między XII a XV wiekiem. Traktuje się jako jedną z najważniejszych i 

najpiękniejszych rosyjskich katedr, gdzie wielu prominentnych rosyjskich carów było 

koronowanych.  

 

 

 

 

 



 

SUZDAL 

Usytuowane 35 km of Włodzimierza pasterskie miasto Suzdal jest jednym z rosyjskich najbardziej 

perfekcyjnie zachowanych murowanych miast datując wstecz do 1024.Tutaj odwiedzimy 

atmosferyczną Świątynię św. Euthymiusa i będziemy świadkami niezwykle miłego występu chóru. 

 

JEKATERINBURG 

Założony w 1723 przez Piotra I Wielkiego, Jekaterinburg jest stolicą Uralu. Dzięki górskiej granicy 

między Europą i Azją wpływy kulturalne i architekturalne wzajemnie się przenikają tworząc 

fascynujący i kosmopolityczny krajobraz.  

 

NOWOSYBIRSK 

Usytuowany w centrum Rosji – Nowosybirsk prezentuje się jako nowoczesne sowieckie miasto, 

gdzie dominuje sztuka i nauka. Program wycieczki po mieście przewiduje rozpoczęcie zwiedzania 

od placu Lenina, gdzie znajduje się olśniewająca i największa na świecie opera. Naprzeciw niej, 

mieści się imponująca statua Lenina (możliwość aby zrobić zdjęcie z politycznym liderem). 

Alternatywnie, wycieczka może rozpocząć się od wizyty w znakomitym muzeum kolejowym, które 

wystawiło lokomotywy i tabor kolejowy z lat 1800, zawierający wagon carów z czasy ery 

sowieckiej. 

 

IRKUTSK 

Wizyta w Irkutsku, zwanym „Paryżem Syberii”, rozpocznie się od badania klasycznej drewnianej 

architektury ze swoimi misternie rzeźbionymi dekoracjami podobnymi do koronki. Nie obędzie się  

bez zwiedzania Muzeum - Domu Dekabrysty, który jest dedykowany pamięci arystokratów 

zesłanych do przyczółków po nieudanym powstaniu w 1825. Alternatywą Muzeum jest 

odwiedzenie tradycyjnej rosyjski banię (sauny). 

 

JEZIORO BAJKAL 

Atrakcją pięciogodzinnej podróży przez tunele wzdłuż klifu jest wzniosłość i piękno podziwianego 

widoku zamrożonego jeziora z ośnieżonymi wierzchołkami na całej długości w tle. Jezioro Bajkał 

jest najgłębszym jeziorem na świecie i w czasie zimy odbywają się tutaj lodowe festiwale – 

oferując uczestnikom ciekawe rzeźby lodowe. Dodatkowymi atrakcjami będzie popłynięcie 

poduszkowcem, ale też jazda skuterami śnieżnymi. Istnieje możliwość obejrzenia połowów pod 

lodem i spróbowania świeżo złowionych ryb, które będą wędzone i podawane na ciepło z 

lodowatą wódką. Pyszne! 

 

UŁAN UDE 

Etniczna i kulturalna różnorodność miasta Ułan Ude oferuje unikalny wgląd w jego dziedzictwo. 

Zwiedzając okolice można zauważyć wiele różnych twarzy przyjaznych ludzi. Spotkamy 

mieszkańców wsi staroobrzędowców i mieć możliwość poznania kultury i historii tamtejszej religii, 

m.in., dzięki koncertowi lokalnych ludowych śpiewaków.  
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DZIEŃ NA POKŁADZIE POCIĄGU GOLDEN EAGLE 

Każdy wyjazd transsyberyjskim pociągiem ma w programie dni na pokładzie Golden Eagle. W 

trakcie tych dni istnieje możliwość wzajemnego rozwijania i refleksji dotyczących zwiedzonych 

miejsc i zdobytego doświadczenia. Wśród atrakcji, które można doznać w pociągu należą m.in. 

zmieniający się krajobraz za oknem, lekcje języka rosyjskiego, opowieści o sowieckiej i rosyjskiej 

historii, spotkania pasażerów. 

UŁAAN BAATAR, MONGOLIA 

Nasza transsyberyjska przygoda zabierze nas do Mongolii i jej stolicy Ułan Bator. Mongolia jest 

centrum ogromnego imperium kierowanego przez Czyngis-Chan, jest krajem o pięknym 

krajobrazie, koczowniczy ludzie i bogactwo kulturalne i historyczne. Mongolia jest znana dzięki 

niekończącym się zielonym stepom, wypasanym zwierzętom gospodarczym i białym koczownicze 

namiotywzdłuż krajobrazu. Zwiedzanie rozpoczniemy od Klasztoru Gandan, jednego z 

najważniejszych buddyjskich klasztorów, którzy zrzesza ponad 500 mnichów. Istnieje możliwość 

odwiedzenia tradycyjnej koczowniczej rodziny.  

 

KHABAROVSK 

Usytuowany 25 km od granicy z Chinami, Khabarovsk rozciąga się wzdłuż brzegu rzeki Amur.  

Miasto zostało założone jako wojskowa misja w 1858, ale region był zaludniony przez wiele  

rodzinych ludzi dalekiego wschodu przez wiele wieków. Obecnie jest to tętniące życiem miasto z  

trzy-pasmowymi ulicami.  

Odwiedzimy memoriał straconych żołnierzy przez II wojnę światową. Będziemy mieć czas aby  

zobaczyć regionalne muzeum gdzie lokalna historia została dobrze zachowana z bogatą  

kolekcją wyjaśniającą kulturę i naturalną historię tego regionu. 

 

WŁADYWOSTOK 

Jest misja wojskową, usytuowany na zachodzie brzegu morza japońskiego i jest domem dla  

rosyjskiej Floty Pacyfiku Marynarki Wojennej. Ze względu na swoje wojskowe znaczenie, miasto  

było zamknięte dla obcokrajowców między 1930 a 1992. Władywostok (zwany jako władca  

wschodu), oferuje zwiedzającym interesujące możliwości odkryć swojej wojskowych atrakcji, m.in.  

zwiedzanie okrętu podwodnego z II wojny światowej. Kolejnym punktem wycieczki będzie  

wiszący most zatoki złotego rogu, który został otwarty w 2012 r. We Władywostoku zatrzymamy się  

w 4-gwiazdkowym Hotelu Hyundai.  
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KOSZT PAKIETU  

 

Koszt pakietu obejmuje: 

- Zakwaterowanie w prywatnych kabinach z łazienką; 

- Wyżywienie all-inclusive; 

- Wycieczki po miastach-przystankach podróży; 

- Transfer lotniskowy; 

-  Bagażowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny za podróż w terminie: 21 – 6 marca 2017 podamy na konkretne zapytanie.  

 

Ewentualne koszta nie związane z pakietem: 

- Wiza rosyjska; 

- Bilety lotnicze; 

- Ubezpieczenie turystyczne; 

- Pralnia na pokładzie pociągu; 

- Własne dodatkowe wydatki.  
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USD 

$ 

Klasa srebrna Gold class Imperial Suite 

Twin room Single room Twin room 

 

Single room 

 

Twin room Single room 

21 Lutego – 

 6 Marca 2016 
   €11,795 € 17,395 

 

€ 14,495 € 21,295 
 

€ 22,995        Na                  

zapytanie 

 
 

Club Sport Travel Sp. z o. o. sp. k.   

Ul. Krzywickiego 34/9     

02-078 Warszawa 

email: ak@clubsporttravel.pl 

    


