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ROSJA: JENISEJ, KRASNOJARSK

DZIEŃ 1 Zbiórka na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Wylot do Noryl-
ska przez Moskwę.

DZIEŃ 2 Rano przylot do położonego za kołem podbiegunowego Norylska. 
Po przybyciu transfer do hotelu i czas na odpoczynek po podróży. Po po-
łudniu zwiedzanie niezwykłego miasta. Golgota Norylska, czyli cmentarz 
i miejsce upamiętnienia ofiar norylskich łagrów (w tym licznych Polaków). 
Muzeum Norylskiego Okręgu Przemysłowego, znanego z wydobycia rud 
niklu. Obiadokolacja i nocleg w Norylsku.

DZIEŃ 3 Po śniadaniu przejazd do Dudinki – rzecznego portu nad Jeni-
sejem, przez miejscowych nazywanego „oknem na świat”. Spacer po 
miejscowości zbudowanej na wiecznej zmarzlinie, wizyta w Muzeum Kra-
joznawczym oraz centrum sztuki ludowej. Następnie zaokrętowanie na 
statku w 2-osobowych kajutach, a potem – ruszamy w rejs. Po obiedzie 
„zwiedzanie” jednostki, na której spędzimy kolejne dni. Wieczorem uro-
czysta kolacja z toastami za zdrowie kapitana.

DZIEŃ 4 Płyniemy w górę Jeniseju, najbardziej zasobnej w wodę syberyj-
skiej rzeki. Obserwujemy otaczającą nas surową przyrodę północnej Sybe-
rii, niekończące się połacie tajgi i lasotundry. Odnotowujemy ujścia rzek: 
Niżnej Tunguskiej i  Kuriejki, których minięcie wywołuje spore porusze-
nie na całym statku. Krótki postój w Igarce – rybackiej osadzie położonej 
pośrodku niczego. Wieczorem kolacja  i feta z okazji przekroczenia koła 
podbiegunowego.

DZIEŃ 5 Kontynuujemy rejs po Jeniseju. Podziwiamy nienaruszone krajo-
brazy, słuchamy opowieści Sybiraków, integrujemy się ze współpasażera-
mi. Po drodze postój w zamieszkanej przez rybaków wiosce Bachta. Po 
kolacji pod przewodnictwem pilota podejmujemy próby śpiewu rosyjskich 
piosenek ludowych.

DZIEŃ 6 Dopływamy do miejscowości  Worogowo, największej w Okręgu 
Turuchańskim. To właśnie tu w  XVII w. Kozacy założyli swoje zimowie, 
czyli drewnianą warownię. Jest to jedyne tego typu miejsce w czasie trwa-
nia naszego rejsu.  Po obiedzie krótki postój w osadzie Jarcewo. Kolacja 
i ostatni nocleg na statku.

DZIEŃ 7 Późnym rankiem dopływamy do Jenisejska, nazywanego „ojcem 
syberyjskich miast”. Spacer po miejscowości, która ze względu na bogac-
two oryginalnej drewnianej architektury stanowi jeden wielki skansen. 
Zwiedzanie Muzeum Krajoznawczego oraz Soboru Uspieńskiego. Zakwa-
terowanie i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8 Po śniadaniu wyjazd do Krasnojarska. Zwiedzanie milionowego 
miasta, będącego jednym z głównych gospodarczych i kulturalnych ośrod-
ków Syberii. Wizyta na wzgórzu Karaułnaja ze słynną kapliczką upamięt-
nioną na 10-rublowym banknocie, zwiedzanie zabytkowych cerkwi oraz 

Placu Teatralnego. Kolacja w jednej z krasnojarskich restauracji, nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ 9 Całodniowa wycieczka do położonego w okolicach Krasnojarska 
Rezerwatu Stołby. Piesza eksploracja terenu, na którym pośród jodłowej 
tajgi wyrastają z  ziemi niezwykłe formacje granitowo-sjenitowych ostań-
ców skalnych - ich wysokość sięga 100 m. Po powrocie do miasta czas 
na ostatnie zakupy i  przygotowania do podróży powrotnej. Pożegnalna 
kolacja i ostatni nocleg na Syberii.

DZIEŃ 10 Po śniadaniu transfer na lotnisko. Lot z Krasnojarska przez Mo-
skwę do Warszawy. Zakończenie wyprawy na Lotnisku im. F. Chopina.

W związku z wymogiem uzyskaniem specjalnego pozwolenia na prze-
bywanie w strefie polarnej (Norylsk, Dudinka), konieczne jest dostar-
czenie paszportów i wypełnionych wniosków wizowych co najmniej 55 
dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Rosyjskie władze zastrzegają so-
bie prawo do niewydania pozwolenie bez wyjaśnienia przyczyny.

Rejs statkiem po Jeniseju oraz syberyjskie miasta

TERMINY
21.06 – 30.06.2014 20.07 – 29.07.2014

CENA

6 160 PLN + 1 980 EUR
I rata:      800 PLN płatne przy zapisie
II rata:  6 160 PLN + 1 980 EUR płatne na 55 dni przed imprezą  
                                                   według kursu sprzedaży Pekao SA

CENA ZAWIERA
·  przeloty na trasie Warszawa-Moskwa-Norylsk i Kranojarsk-Moskwa-

Warszawa; rejs statkiem z Dudinki do Jenisejska (kajuty I klasy)
· zakwaterowanie: w hotelach w Norylsku, Jenisejsku, Kranosjarsku,  
    4 noclegi w 2-os. kajutach I klasy podczas rejsu
· wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej trasie
· koszty wizowania
· wszystkie transfery
· opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i na tereny chronione
· koszt uzyskania pozwolenia na przebywanie w strefie podbiegunowej
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA

· dopłata do kabiny 1-os. – na zapytanie
· dopłata do pokoju 1-os. w hotelach: 140 USD
· zwyczajowe napiwki: 30 EUR

Uwaga: terminy mogą ulec zmianie po opublikowaniu rozkładu 
rejsów na 2014 r.


