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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie. Wylot do Moskwy. 
Po przylocie transfer do hotelu na nocleg. Dla chętnych 
wieczorny spacer po Moskwie.

D ZIEŃ 2. Transfer na lotnisko Domodedovo. Wylot 
z Moskwy do Salechardu. Po przylocie transfer do hotelu. 
Kolacja i nocleg. 

D ZIEŃ 3. Rano zwiedzanie muzealno-wystawowego 
kompleksu im. I.S. Szemanowskogo (sale poświęcone 
archeologii, historii i etnografii oraz wystawa „Czasy 
mamuta” i „Flora i fauna Jamału”) w centrum miasta 
Salechard. Następnie przejazd do miejscowości 
Gornokniaziewsk i zwiedzanie tamtejszego skansenu. 
Tradycyjny obiad w czumie (nienieckim namiocie) na 
terenie skansenu. Powrót do Salechardu. Zwiedzanie 
miasta, w tym: drewnianego, zrekonstruowanego fortu 
„Obdorski ostrog” z XVI wieku, pierwszych kamiennych 
budynków, pomników („Romantyków”, budowniczych 
kolei, Koła Polarnego i mamuta). Powrót do hotelu. 
Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 4. Wyjazd do miejsca pobytu koczowniczych 
hodowców reniferów - Nieńców (specjalnym pojazdem 
terenowym typu Trekoł; czas podróży zależy od 
odległości, w której znajduje się obóz Nieńców, a także 
od warunków podłoża i od pogody). Obiad w formie 
paczki lunch’owej. Po przybyciu do obozu hodowców 
reniferów, zakwaterowanie w czumie (namiocie ze 
skór reniferowych). Zapoznanie z rodziną gospodarzy 
i zasadami życia w czumie. Możliwość aktywnego wzięcia 
udziału w codziennym życiu koczowników, w tym nauka 
łapania renifera na arkan (lasso), zakładania uprzęży 
i powożenia saniami. Kolacja i nocleg w czumie.

D ZIEŃ 5. Podpatrywanie życia Nieńców. Możliwość 
zorganizowania łowienia ryb pod lodem z wyjazdem 
nad zbiornik wodny i postawieniem tam czumu. Obiad. 
Po południu zapoznawanie się z zajęciami nienieckich 
kobiet. Na ich barkach leży zapewnienie domu dla całej 
rodziny. Kobiety przygotowują reniferowe skóry na 
pokrycie czumu, szyją odzież i obuwie dla wszystkich, 
przygotowują posiłki i zajmują się dziećmi. Kolacja 
i nocleg w czumie.

D ZIEŃ 6. Rano wyjazd na skuterach śnieżnych lub na 
saniach zaprzężonych w renifery do stada reniferów. 
Stopniowe zagłębianie się w świat nienieckiego hodowcy 
reniferów, a zwłaszcza w świat jego zwierząt. Tam całe 
życie człowieka podlega rytmowi życia renifera. Każdego 
dnia, bez względu na pogodę, odławia się renifery 

pociągowe. Przyglądanie się łapaniu zwierząt na arkan 
(lasso), ewentualna pomoc w ich zaganianiu. Powrót do 
obozu. Obiad. Po południu zapoznanie się z tradycjami 
i obyczajami Nieńców, a także z ich kulturą duchową. 
Powrót do Salechardu. Kolacja i nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 7. Wyjazd specjalnym pojazdem terenowym typu 
Trekoł w góry Uralu Polarnego (orientacyjny czas jazdy to 
5-8 godzin, zależny od warunków na trasie i od pogody). 
Obiad po drodze, w formie paczki lunch’owej. Przybycie 
do obozu namiotowego. Kolacja w formie wojskowych 
racji żywnościowych. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 8. Śniadanie w formie wojskowych racji 
żywnościowych. Dalsza podróż w góry Uralu 
Polarnego specjalnym pojazdem terenowym typu 
Trekoł, w kierunku bazy turystycznej „Jezioro Bolszoje 
Szczuczje” (orientacyjny czas jazdy to 3-5 godzin, 
w zależności od warunków na trasie i od pogody). 
Po drodze wizyta w cerkwi „Centrum duchowności” 
w parku etnograficznym „Ziemia nadziei”. Obiad. Po 
przybyciu do bazy turystycznej „Jezioro Bolszoje 
Szczuczje”, zakwaterowanie w pokojach. Następnie 
piesze rozpoznanie okolicy. Kolacja. Nocleg.

D ZIEŃ 9. Wyprawa na teren rezerwatu przyrody 
specjalnym pojazdem terenowym typu Trekoł. Fotosafari 
w poszukiwaniu arktycznych zwierząt, w tym przede 
wszystkim piżmowołów. Obiad w formie wojskowych 
racji żywnościowych. Po obiedzie czas na samodzielne 
eksploracje. Powrót do bazy turystycznej „Jezioro 
Bolszoje Szczuczje”. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 10. Wyprawa nad górskie jeziora specjalnym 
pojazdem terenowym typu Trekoł. Fotosafari 
w poszukiwaniu arktycznych zwierząt. Obiad w formie 
wojskowych racji żywnościowych. Po obiedzie czas na 
samodzielne eksploracje. Powrót do bazy turystycznej 
„Jezioro Bolszoje Szczuczje”. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 11. Wyprawa do lodowców Uralu Polarnego 
specjalnym pojazdem terenowym typu Trekoł. Obiad 
w formie wojskowych racji żywnościowych. Po 
obiedzie czas na samodzielne eksploracje. Fotosafari 
w poszukiwaniu arktycznych zwierząt. Powrót do bazy 
turystycznej „Jezioro Bolszoje Szczuczje”. Kolacja 
i nocleg.

D ZIEŃ 12. Pierwszy etap powrotu specjalnym 
pojazdem terenowym typu Trekoł w stronę Salechardu 
(orientacyjny czas jazdy to 3-5 godzin, w zależności 
od warunków na trasie i od pogody). Obiad po drodze 

w formie wojskowych racji żywnościowych. Przybycie 
do obozu namiotowego. Kolacja w formie wojskowych 
racji żywnościowych. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 13. Drugi, końcowy etap powrotu specjalnym 
pojazdem terenowym typu Trekoł do miasta Salechard 
(orientacyjny czas jazdy to 5-8 godzin, w zależności 
od warunków na trasie i od pogody). Obiad po drodze 
w formie wojskowych racji żywnościowych. Po 
przybyciu do Salechardu, zakwaterowanie w hotelu. 
Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Salechardzie 
i wylot do Moskwy. Przerwa tranzytowa, w której 
nastąpi zmiana lotniska. Wylot z Moskwy do Warszawy. 
Zakończenie wyprawy na Lotnisku im. F. Chopina.

NIEŃCY - ROSJA - URAL POLARNY „Wyprawa na Koniec Polarnego Świata”

TERMINY:
16.03 - 29.03.2017 16.11 - 29.11.2017
CENA: 
7 490 PLN + 2 770 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 490 PLN + 2 770 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA - na 60 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)
CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa – Moskwa – Salechard – 

Moskwa – Warszawa
-  transport specjalnym pojazdem terenowym typu Trekoł 

(lub pojazdami, w zależności od wielkości grupy)
-  nocleg w hotelu 3*** w Moskwie, 4 noclegi w hotelu 

turystycznym „Jamałkan” w Salechardzie (pokoje 
2-4-osobowe, z łazienkami), 2 noclegi w namiotach, 
2 noclegi w czumie, reszta w bazach turystycznych 
w pokojach wieloosobowych, sanitariaty w osobnym 
budynku na zewnątrz

-  wyżywienie wg programu (śniadania - obiady - kolacje)
- usługi przewodnika lokalnego
-  wyrobienie pozwolenia na wjazd do strefy 

przygranicznej (należy złożyć kontrahentowi niezbędne 
dokumenty minimum 2 miesiące przed wyprawą!)

- wizę rosyjską
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)
W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- napiwki ok. 60 USD

UWAGA: grupa max. 6 - 10 osób


