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Dzień 1 (Thu. 26/07):     Przelot: Nowy Jork - Moskwa 

Spotkanie na lotnisku  JFK o godzinie 12:00. Wylot liniami Aeroflot o 14:25. Przelot non stop do Moskwy.  

Dzień 2 (Fri. 27/07):     Przylot do Moskwy 

Przylot do Moskwy na lotnisko Szeremietiewo o 06:25. Powitanie przez lokalnego przewodnika i pierwsza części 

zwiedzania Moskwy poprzedzone panoramicznym przejazdem po Moskwie. Po zakwaterowaniu w hotelu i 

odpoczynku, rozpoczniemy zwiedzanie; Plac Czerwony: cerkiew Wasyla Błażennego, Mauzoleum W. I. Lenina

(dla chętnych), nabrzeże rzeki Moskwy, panorama Kremla, cerkiew Chrystusa-Zbawiciela, Uniwersytet MGU. 

Kolacja powitalna i nocleg w naszym hotelu. (D) 

Dzień 3 (Sat. 28/07):    Zwiedzanie Moskwy i wylot do Krasnojarska 

Po śniadaniu druga część zwiedzania Moskwy od przejazdu metrem do Kremla. Spacerując po terenie Kremla zobaczymy; obok Armaty Carskiej    

(Car–puszki) i Carskiego Dzwonu (Car-kołokoł), trzy cerkwie, a następnie Górę Pokłonna, Łuk Tryumfalny, prospekt Kutuzowa. Kolacja w lokalnej 

restauracji. Transfer na lotnisko 19.00 a o 22:35 wylot do Krasnojarska liniami Aeroflot. (B, D)  

Dzień 4 (Sun. 29/07):     Zwiedzanie Krasnojarska 

Przylot do Krasnojarsk o 07:15. Powitanie przez lokalnego przewodnika i śniadanie w restauracji. Krasnojarsk to jedno z najciekawszych miast w 

Zachodniej Syberii. Zwiedzimy główne atrakcje miasta; kaplice Paraskewy, Dubensky Monument, Plac Teatralny, Plac Mira (Pokoju) z niezwykłym 

widokiem na Jenisej. Zobaczymy również miejsca związanie z życiem Polaków w Krasnojarsku: 

kościół katolicki im; Przemienienia Pańskiego, oraz miejsca pamięci itp. Zakwaterowanie w 

domu pielgrzyma przy parafii Świętej Rodziny w Krasnojarsku. Ewentualne spotkanie z Polonia. 

Kolacja i nocleg. (B, D)  

Dzień 5 (Mon. 30/07):    Kolej Transsyberyjska: Krasnojarsk - Irkuck 
Po śniadaniu w domu pielgrzyma przejazd na dworzec kolejowy. Wyjazd do Irkucka koleją 

transsyberyjską o 10:28. Czas podróży ok. 18 godz. Nocleg w pociągu. (B) 

Dzień 6 (Tue. 31/07):  Zwiedzanie Irkucka 
Przyjazd do Irkucka o 09.38 czasu lokalnego. Powitanie przez lokalnego przewodnika. Po śniadaniu zwiedzanie Irkucka; zobaczymy m.in. Muzeum 

Dekabrystów, zabytkowe świątynie miasta, kościół “polski”. Zwiedzimy również tz; „Dzielnicę 130”: specjalnie stworzona strefa turystyczna w Irkucku, 

która obejmuje dziesiątki zabytków. Dzielnica znajduje się w historycznym centrum Irkucka, na które składa się 16 odrestaurowanych budynków. Przeniesiono 

tutaj też 8 budynków z innych części Irkucka; m.in. dom kowala. Znajdują się tutaj także sklepy z pamiątkami, kawiarnie i restauracje. Oprócz zabytków są też  

hotele, galerie sztuki, ośrodki kultury i amfiteatr z 2000 miejsc. Cały kwartał jest podzielony na części dla pieszych i ścieżki rowerowe. Czas wolny na lunch we 

własnym zakresie. Wieczorem msza święta w polskiej katedrze. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Angara. (B, D)  

Dzień 7 (Wed. 01/08):     Irkuck - Pociągiem wokoło Jeziora Bajkał - Listwianka 
Po śniadaniu całodniowa wycieczka koleją „Okołobajkałką”, biegnącą po skalistym brzegu jeziora, poprzez 39 tuneli, mostów i 50 galerii. Możliwość 

zamówienia obiadu w pociągu lub zorganizowania przekąski w czasie przerwy na brzegu jeziora. Przyjazd pociągu do Listwianki. Zakwaterowanie w 

hotelu „Haven-Grace”. Kolacja i nocleg.  (B, D)  

Dzień 8 (Thu. 02/08):     Bajkał - Listwianka  
Po śniadaniu zwiedzanie Listwianki, najpopularniejszego małego kurortu Bajkału. Na Górę Czerskiego wjedziemy wyciągiem, aby podziwiać 

panoramę Bajkału. Popłyniemy kutrem na wycieczkę po Bajkale, zwiedzimy Muzeum Bajkału, w którym poznamy historię m. in. polskich badaczy a 

także zobaczymy zbiory związane z fauną i florą jeziora. Na lokalnym targowisku, skosztujemy wędzonego Omula. Kolacja i nocleg w hotelu. (B, D)  
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Warunki Płatności 
Cena ze wszystkimi przelotami: $ 5,900 z JFK 
 od osoby w pokojach 2-osobowych przy min. 20 uczestników  

 SGL Supplement : +$ 576 

Cena zawiera: 
• Przeloty międzynarodowe:  NYC/JFK - Moskwa - NYC/JFK  
• Przeloty krajowe: Moskwa – Krasnojarsk/Irkuck - Magadan – Moskwa  
• Większość wyżywienia jak oznaczone w programie  
• Przejazd pociągiem; Krasnojarsk - Irkuck w wagonach klasy 2, bez wyżywienia 
• Wszystkie noclegi w hotelach 3* oraz w namiotach (2, 4 i 6-osobowych)  
   podczas wyprawy/pielgrzymki do Łagru Dnieprowskiego.  
  W Krasnojarsku nocleg w domu parafilanym przy Parafii Św. Rodziny  
• Prywatny transport z lokalnymi przewodnikami oraz pilotem z językiem 
  rosyjskim, polskim i angielskim na cały okres wyprawy 
• Wszystkie przejazdy i transfery w prywatnych autobusach  
• Wstępy do atrakcji wymienonych w programie 
• Przejazd pociągiem koleją "Okołobajkałką"wokoło Jeziora Bajkał  

Cena nie zawiera: 
* Usług nie wymienionych w programie  • Ubezpieczenia (obowiązkowe)  
* Kosztów wizy i dokumentacji wizowej do Rosji   * Napiwków dla przewodników,   
kierowców  * Atrakcji fakultatywnych. 

Ubezpieczenie jest obowiązkowe ale nie wliczone w koszt wycieczki. Sugerujemy wykupić ubezpieczenie sprawdzonej firmy Travel Safe, 

które pokrywa koszty leczenia, transportu i ewakuacji oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie należy wykupić do 10 dni od momentu wpłacenia depozytu 
za wycieczkę, wtedy ubezpieczenie gwarantuje odzyskanie całkowitej zapłaty za wycieczkę w przypadku odwołania w niej udziału z powodu nagłej 
choroby własnej lub najbliższych krewnych. Prosimy o kontakt. 

Dzień 9 (Fri. 03/08):    Wierszyna/polska wioska 
Po śniadaniu wyruszymy na całodzienna wycieczkę do Wierszyny (120km od Irkucka). Do dziś mieszkają tutaj potomkowie emigrantów z Małopolski. W 1910 

r. przyjechali tutaj po lepsze życie, ale marzenia o nim przerwała rewolucja. Spacer po wsi: kościół, cmentarz, dom polski, spotkanie z mieszkańcami, obiad 

przygotowany przez miejscowe gospodynie. Powrót do Irkucka. Po kolacji w lokalnej restauracji transfer na lotnisko w Irkucku. (B, L, D)  

Dzień 10 (Sat. 04/08):    Przelot: Irkuck - Magadan 
Wylot z Irkucka liniami Syberian Airlines o 1:05. Przylot do Magadanu o 14:50. Powitanie przez lokalnego przewodnika i transfer do hotelu. Pierwszą część 

zwiedzania miasta rozpoczniemy od zatoki Nagajewa, gdzie w latach 30tych zaczęła się jego historia. Do zatoki przybywały statki, w których znajdowali się 

więźniowie, którzy budowali drogi i całe miasto a także zajmowali się wydobyciem złota, srebra, cyny i uranu. Właśnie z tego miejsca zaczyna się “Trakt 

kołymski” (tzw. “droga śmierci”). Po kolacji przygotowania do dwu dniowej wyprawy „traktem kołymskim”. Nocleg w naszym hotelu. (D) 

Dzień 11 (Sun. 05/08):  Magadan - Trakt Kołymski - Lagier Dnieprowaski 
Wczeenie rano rozpoczniemy 2 dniową wyprawę do Łagru Dnieprowskiego, specjalnymi samochodami ciężarowymi o napędach na 6 koł. Do przejechania 

będziemy mieli 320 km po szutrowej drodze często przecinanej rzekami i strumieniami. Łagier założony został latem 1941 roku i był czynny, aż do 1955 roku. 

Wydobywana była tutaj cyna a główną siłą roboczą kopalni byli więźniowie. Kiedy łagier był czynny, podstawowymi narzędziami pracy były; kilof, łopata, łom 

i taczki. Część najbardziej trudnych procesów była zmechanizowana. Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości po budynkach mieszkalnych i przemy-

słowych a także pozostałości po kopalni, kruszywa, wieże w łagrze, drut kolczasty, latarnie. Kopalnia Dnieprowska – to jeden z najlepiej zachowanych zakładów 

produkcyjnych Kołymy z jej łagrami, kołymskiego GUŁ-agu. Kolacja przy ognisku. Nocleg w namiotach wojskowych, 6, 4 i 2 -osobowych). (B, L, D)  

Dzień 12 (Mon. 06/08):   Trakt Kołymski - Magadan 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie terenu kopalni. Po lunchu przy ognisku, rozpoczniemy 

powrotny przejazd do Magadanu. Po drodze zatrzymamy się w kilku miejscach tej „drogi 

śmierci”, gdzie w czasie jej budowy zginęły setki tysiący ludzi-zesłańców w tym ogromna-

niezliczona ilość Polaków. Przybycie do Magadanu planujemy na pózny wieczór lub w nocy. 

Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. (B, L, D)  

Dzień 13 (Tue. 07/08):   Magadan 
Po śniadaniu w hotelu rozpoczniemy dalsze zwiedzanie Magadanu. Rozpoczniemy od złożenia 

kwiatów przy pomniku “Maska Smutku”. Pomnik ten jest poświęcony ofiarom represji 

politycznych. Następnie zwiedzimy Muzeum Regionalne, w którym znajduje się 5 sal, które 

wypełnione są pamiątkami z GUŁ-agów. W Muzeum Geologicznym, zobaczymy kolekcja samorodków złota, które zostały wydobyte na terytorium obwodu 

magadańskiego, a w Muzeum Mineralogicznym zobaczymy jedna z najciekawszych kolekcji meteorytów na świecie. Po południu czas wolny na opcjonalne 

wycieczki w okolice Magadanu i na krótki rejs po Morzu Ochockim. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. (B, D) 

Dzien 14 (Wed. 08/08): Przelot: Magadan - Moskwa 
Po śniadaniu w hotelu transfer na lotnisko. Wylot z Magadanu o 14.30. Non-stop przelot do Moskwy na lotnisko Wnukowo. (8h to różnica czasu między 

Magadanem a Moskwą). Transfer do hotelu na kolacje i nocleg.Czas wolny na samodzielne zwiedzanie Moskwy (B)  

Dzień 15 (Thu. 09/08):   Moskwa/ Przelot do Nowego Jorku 
Wczesnie rano przejazd na lotnisko. Wylot z Moskwy o 9:20. Non stop przelot do Nowego Jorku Liniami Aleroflot. 

Przylot na JFK  o 12:05 pm (B).  
 

   *** Zakończenie turystycznej wyprawy/pielgrzymki ***  
 

Wyjaśnienie skrótów: B - Śniadanie; L - Lunch; D  - Obiad/Kolacja 

POLONIJNY KLUB PODRÓŻNIKA  C/O CLASSIC TRAVEL 

186 Maple Ave. Wallington, NJ 07057, USA  

tel. 973-473-1249, toll free: 1-800-774-6996 
e-mail: info@odkrywcy.com      www.odkrywcy.com  

Warunki Uczestnictwa 
Aby dokonać rezerwacji, należy wypełnioną i podpisaną Aplikację odesłać wraz z 
czekiem na $1,000 wystawionym do CLASSIC TRAVEL. Depozyt ten jest wymagany w 
momencie dokonania rezerwacji. Drugi depozyt $1000 wymagany jest do 30 marca 
2018.  Jeżeli na 90 dni przed wyjazdem będą jeszcze miejsca to rezerwacje 
przyjmowane są tylko z pełną zapłatą. W przypadku, gdy na 21 dni przed wyjazdem 
liczba uczestników będzie mniejsza niż 20, ale wieksza niż 16 wymagana będzie dopłata 
w wysokości $200. W przypadku gdy ilość uczestników będzie mniejsza niż 15 ale 
większa niż 12 wymagana będzie dopłata w wysokości $400.  
 

Rezygnacja z wyjazdu 
Rezygnacja z wyjazdu musi być dokonana pisemnie przez osobę, która zrobiła 
rezerwację. Rezygnacja dokonana w okresie do 90 dniem przed wyjazdem, podlegać 
będzie utracie $500. Rezygnacja dokonana w okresie do 60 dniem przed wyjazdem, 
podlegać będzie utracie $1500. Rezygnacja dokonana w okresie poniżej 60 dni do daty 
wyjazdu nastąpi utrata całkowitej zapłaty za wycieczkę. 
 

Wizy Posiadacze paszportów Polskich i Amerykańskich potrzebują wizy do Rosji. 
Wizy do Rosji można otrzymac tylko za zaproszeniem/voucherem, które po wpłaceniu 
depozytu oraz wykupieniu ubezpieczenia załatwia Classic Travel. Koszt wizy do Rosji 
waha się od $120 do $200. Przypominamy, że paszport winien być ważny co najmniej 6 

KołymaKołyma  

Pilot  wyprawy i autor programu:  
Jerzy Majcherczyk  -kajakarz odkrywca, 
reporter i autor wielu książek, Fellow The 
Explorers Club w NYC. Od 1993 roku Jurek 

odbył po Syberii kilka podróży, szukając 
śladów dokonań Polaków.   

Więcej info o Jurku na Wikipedia. 

  Nasze ciężarowe autobusy Nasze ciężarowe autobusy   


