
Saint Petersburg – Kirkenes (północna Norwegia) –  
Pietrozawodsk - Włodzimierz - Murmańsk – Moskwa 



PODRÓŻ POCIĄGIEM TRANSSYBERYJSKIM  

GOLDEN EAGLE 

 Słynące z teatralnych krajobrazów i wyjątkowo chłodnego 

klimatu Koło podbiegunowe jest jednym z najbardziej tajemniczych 

miejsc godnych zwiedzania na świecie. Jego uprzywilejowana pozycja 

geograficzna umożliwia oglądanie na żywo  spektakularnej Zorzy 

Polarnej. Nasza podróż opiera się na zaplanowanej 12-dniowej trasie, która 

oferuje unikalny kontrast pomiędzy dwoma najbardziej majestatycznymi 

miastami Rosji: Saint Petersburgiem i Moskwą oraz poznaniu  uroczych 

społeczności, które są głęboko osadzone w rosyjskim i norweskim kole  

podbiegunowym. Spektakularną i niezwykłą przygodę na pokładzie arktycznego 

Golden Eagle  rozpoczniemy od wizyty w Petersburgu, gdzie odwiedzimy 

niektóre  z najbardziej znanych miejsc historycznych i kulturalnych dawnej stolicy 

Rosji. 

 Powitaj Nowy rok 2017 lub Walentynki 2017 widokiem 

niezwykłego  spektaklu na niebie w postaci zorzy polarnej w drodze do 

norweskiego miasteczka  Kirkenes. W tym małym górniczym miasteczku czekają 

nas dwie atrakcje: Hotel  Lodowy z temperaturą wewnątrz minus 5 Stopni 

Celsjusza i trzy godzinna przygoda łowienia krabów. Ponieważ nasza zimowa 

przygoda trwa dalej możemy  poznać kulturę i styl życia osób mieszkających w 

trudnych warunkach klimatycznych rosyjskiego koła podbiegunowego i 

odwiedzić niektóre z  najstarszych miast Rosji, a punktem kulminacyjnym jest 

Moskwa. 
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PROPOPONOWANE TERMINY PODRÓŻY 

29 grudnia - 9 stycznia 2017 

11 lutego - 22 lutego 2017 

 
Zakwaterowanie: 

2 noce w St Petersburg 

6 nocy na pokładzie Golden Eagle  

2 noce w Kirkenes, Norwegia 

1 noc w Moskwie 

PLAN PODRÓŻY 

Dzień 1 Przyjazd do St Petersburga 

Dzień 2 St Petersburg 

Dzień 3 St Petersburg 

Dzień 4 Na pokładzie pociągu 

Dzień 5 Kirkenes, Norwegia 

Dzień 6 Kirkenes, Norwegia 

Dzień 7 Na pokładzie pociągu 

Dzień 8 Murmańsk 

Dzień 9 Pietrozawodsk 

Dzień 10 Włodzimierz, Suzdal 

Dzień 11 Moskwa 

Dzień 12 Wyjazd z Moskwy 



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. 

OFERTA PAKIETU WYJAZDOWEGO  

PODRÓŻ POCIĄGIEM TRANSSYBERYJSKIM  

GOLDEN EAGLE 

 
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 
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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; 



MIASTA – PRZYSTANKI PODRÓŻY  

POCIĄGIEM TRANSSYBERYJSKIM  

GOLDEN EAGLE 

Saint Petersburg 
Dzień 1, Dzień 2, Dzień 3 

Saint Petersburg to wspaniałe miasto, pełne wspaniałych pałaców, imponujących zabytków, 
szerokich bulwarów, pięknych mostów i jest znane, jako Światowa Stolica Baletu. 
Odwiedzimy Pałac  Katarzyny w Puszkinie i Ermitaż z Pałacem Zimowym carów, w którym 
mieści się królewska kolekcja dzieł sztuki. Jest to jedno z największych na świecie i 
najbardziej  imponujących muzeów sztuki. Ponadto, istnieje również możliwość zwiedzania  
kluczowych zabytków miasta w tym katedry św. Izaaka i głównej ulicy Petersburga -  Newski 
Prospekt. Dbając o wyjątkowość tego wieczoru możemy wybrać się na balet lub  spektakl 
operowy w jednym z teatrów światowej sławy (w zależności od dostępności i  
harmonogramu, ale należy wstępnie zarezerwować przynajmniej sześć tygodni przed  
wyjazdem). Tego pierwszego wieczoru udamy się na spotkanie, gdzie skosztujemy  
szampana przed powitalną kolacją. Specjalnie dobrane wina międzynarodowe są  
dołączone do obiadu i kolacji, tak jak w przypadku wszystkich posiłków podczas trasy.  
Pobyt w Saint Petersburg obejmuje dwa dni, w których nocleg zaplanowano w  luksusowym 
Grand Hotel Europa lub o podobnym standardzie. 

Po wizycie w Petersburgu udamy się na pokład Golden Eagle, gdzie zadomowimy się w  
naszych luksusowych kabinach. Podroż pociągiem rozpoczniemy od wieczora  powitalnego 
przy uroczystości kawiorowej w wagonie restauracyjnym, gdzie będziemy  mogli cieszyć się 
muzyką na żywo. W ten sposób na naszej trasie grudniowej to dzisiaj  rozpoczniemy 
świętowanie Sylwestra. 

Na pokładzie Golden Eagle 
w środku koła podbiegunowego, Rosja 

Dzień 4 

Po nocnym przyjęciu w towarzystwie dobrej klasycznej muzyki mam szansę na dobry  
początek dnia. To dzisiaj nasza trasa dociera do koła podbiegunowego i mamy szansę  
zobaczyć zorzę polarną. Możemy odpoczywać lub podziwiać ciągle zmieniający się 
urokliwy krajobraz za naszym oknem. Podczas popołudniowej herbatki ze świeżo  
upieczonym rosyjskim ciastem będziemy rozmawiać o zorzy polarnej. Na naszej trasie  
styczniowej to dzisiaj będzie pierwszy dzień Nowego Roku 2017, a podczas trasy lutowej  
będziemy świętować Walentynki podczas romantycznej kolacji w wagonie  restauracyjnym. 
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Kirkenes, Norwegia 
Biegun Północny, Arktyka  

Dzień 5, Dzień 6 

Kilka kilometrów od granicy rosyjsko-norweskiej znajduje się małe górnicze  
miasteczko Kirkenes. Przejedziemy autobusem do hotelu Thon lub o podobnym  
standardzie. Odwiedzimy magiczny lodowy hotel, mieszczący się zaledwie 15 km od 
miejscowości  Kirkenes, gdzie powita nas drink w śnieżnym barze. Hotel słynie z niskiej 
temperatury minus 5 stopni, termicznych śpiworów, bez których nie uda się przespać 
nocy, a także  znany jest z jego lodowych rzeźb. Łazienki, sauna i łaźnie znajdują się w 
budynku  obok śnieżnego hotelu. Istnieje możliwość zamiany noclegu z hotelu Thon i  
zakwaterowanie się w lodowym hotelu. Tutaj serwuje się tradycyjny posiłek w formie  
hot doga z reniferów. Wieczorem wyjedziemy autobusem w poszukiwaniu zorzy  
polarnej z naszym przewodnikiem-astronomem, który wskaże gdzie wypatrywać  
gwiazdy i opowie o życiu nocnego nieba. Wyjątkowym przeżyciem następnego ranka  
będzie łowienie krabów i inne przygody z wędkowaniem. Wycieczkę rozpoczniemy  
jazdą na skuterach i saniami po zamarzniętym fiordzie. Będziemy wyposażeni w ciepłe  
ubrania i kask. Nasz przewodnik pokaże jak łowić kraba o wielkości dwóch metrów i  
wadze do 15 kg. Następnie przejedziemy do rybackiej lodgy. To tutaj zostaną  
przygotowane do spożycia posiłki ze złowionych przez nas krabów. Po odpoczynku  
wrócimy do lodowego hotelu, aby zobaczyć renifery i odwiedzić największą farmę  psów 
haskich we wschodniej Finnmark. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych  
aktywności: skuter Safari (2 godziny), spacer po śniegu z kijkami (2 godziny), jazda  
saniami ciągniętymi przez psy haskie – każde sanki mieszczą dwie osoby, a ciągnięte  są 
przez zespół ośmiu psów (4 godziny) . 
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Na pokładzie Golden Eagle 
w środku koła podbiegunowego, Rosja 

Dzień 7 

Po przekroczeniu granicy norwesko-rosyjskiej wracamy do naszego pociągu Golden Eagle.  
Będziemy odpoczywać i cieszyć się imponującym i zmiennym krajobrazem zimowym za  
oknem. W wagonie restauracyjnym zjemy obiad i podwieczorek. 

Murmańsk 
Dzień 8 

Murmańsk znajduje się w połowie drogi między Biegunek Północnym a Moskwą – 193 km na 

północ od koła podbiegunowego. Jest największym miastem na świecie i głównym miastem  
Półwyspu Kolskiego . Ponadto, jest niezamarzającym portem na granicy Norwegii i Finlandii .  
Zostało założone w 1916 r. pod naciskiem Brytyjczyków. Zwiedzimy radziecki lodołamacz  
wodowany w 1957 r..  
 

Pietrozawodsk 
Dzień 9 

Pietrozawodsk rozciąga się wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Onega – to drugie co do  
wielkości jezioro w Europie. Jest to jeden z głównych kulturowych ośrodków przemysłowych  
w północno-zachodniej Rosji. 
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Włodzimierz  i Suzdal 
Dzień 10 

 
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. 

 

Moskwa 
Dzień 11, 12 

Po dotarciu do Moskwy zakwaterujemy się na jedną noc 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. 

Następnie rozpoczniemy zwiedzanie historycznego 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). Wieczorem istnieje dodatkowa  
możliwość uczestniczenia w wieczornym przedstawieniu światowej renomy w Teatrze  
Bolszoj. 

Następnego dnia docieramy do punktu kulminacyjnego naszej podróży, jakim jest wylot  do 
Polski. To ostatni moment aby zaopatrzyć się w pamiątki i prezenty. 



- 

- 

- 

- 

- 

Zakwaterowanie w prywatnych kabinach z łazienką;  

Wyżywienie all-inclusive; 

Wycieczki po miastach-przystankach podróży;  

Transfer lotniskowy; 

Bagażowy. 

Ewentualne koszta nie związane z pakietem: 

- 

- 

- 

- 

- 

Wiza rosyjska;  

Bilety lotnicze; 

Ubezpieczenie turystyczne;  

Pralnia na pokładzie pociągu;  

Własne dodatkowe wydatki. 

OFERTA PAKIETU WYJAZDOWEGO  

PODRÓŻ POCIĄGIEM TRANSSYBERYJSKIM  

GOLDEN EAGLE 

 
 
Pakiet obejmuje: 

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

Ul. Krzywickiego 34/9  

02-078 Warszawa 

email: ak@clubsporttravel.pl 

mailto:ak@clubsporttravel.pl

