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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Chabarowska przez Moskwę.

D ZIEŃ 2. Po przybyciu do Chabarowska transfer do hotelu 
i wyjście na zwiedzanie miasta. Zobaczymy cerkiew Mat-
ki Boskiej, okazały Dom Sowietów, pomniki Chabarowa  
i Murawjowa-Amurskiego. Przespacerujemy się bulwarem 
Amurskim, a także odwiedzimy Muzeum Krajoznawcze. 
Następnie spacerowy rejs po Amurze – granicznej rzece 
oddzielającej Rosję od Chin. Kolacja i nocleg w Chabarow-
sku.

D ZIEŃ 3. Rano transfer na lotnisko i wylot do Magadanu 
- 100-tysięcznego miasta, malowniczo położonego na 
półwyspie między dwiema zatokami Morza Ochockiego. 
Transfer do hotelu i odpoczynek po podróży. Po południu 
spacer po centrum pośród socrealistycznej zabudowy, 
gmachów użyteczności publicznej i zwyczajnych bloko-
wisk. Zwiedzanie monumentalnego soboru Świętej Trój-
cy, poświęconego ofiarom represji politycznych. Kolacja,  
a dla chętnych wieczorna przechadzka nad brzegiem mo-
rza. Nocleg w Magadanie.

D ZIEŃ 4. Od rana kontynuujemy poznawanie Magadanu. 
Wizyta w Muzeum Geologicznym oraz zwiedzanie  Mu-
zeum Krajoznawczego, którego ekspozycja przedstawia 
m.in. historię kołymskich jednostek GUŁAG-u – Dalstroja 
i Siewwostlaga. Wyjazd za miasto na punkt widokowy, 
przy którym znajduje się wielka rzeźba „Maska Boleści”, 
poświęcona ofiarom masowych represji. Po południu fa-
kultatywnie wypływamy na krótki rejs po Morzu Ochoc-
kim, podczas którego spróbujemy swoich sił w łowieniu 
krabów, z których słyną akweny rosyjskiego Dalekiego 
Wschodu. Powrót na kolację i nocleg do Magadanu. 

D ZIEŃ 5. Wyruszamy w podróż Trasą Kołymską, która łą-
czy Magadan z Jakuckiem i liczy ponad 2000 km. Trakt, 
budowany w latach ‚30 i ‚40 rękami więźniów GUŁAG-u, do 
dzisiaj nazywany jest „drogą z kości”. Tego dnia opuścimy 
nadmorskie doliny i wjedziemy w głąb surowych Gór Ko-
łymskich. Pokonawszy Przełęcz Jabłoniową dotrzemy do 
położonego w górskiej dolinie uzdrowiska Tałaja. Kolacja i 
nocleg w obiektach sanatoryjnych.

D ZIEŃ 6. Po śniadaniu wyjazd na trasę prowadzącą do Re-
publiki Sacha, czyli Jakucji. W rejonie miejscowości Sinie-
gorije zobaczymy ponad 100-metrowej wysokości zaporę 
kołymskiej elektrowni wodnej. Po przyjeździe do Jagodnoje 
zwiedzanie muzeum „Pamięć Kołymy” założonego przez 
miejscowego niezależnego historyka. Kolacja i nocleg. 

D ZIEŃ 7. Jedziemy w dalszą drogę wśród nienaruszonych 
krajobrazów Gór Czerskiego, nazwanych ku czci polskiego 
zesłańca, geologa i badacza Syberii. Po drodze będziemy 
pokonywać liczne przełęcze, przekraczać dziesiątki dzikich 
rzek, mijając ruiny nieczynnych zakładów przemysłowych, 
opuszczone wioski oraz pozostałości obozów GUŁAG-u. 
Zatrzymamy się w Susumanie, powiatowym miasteczku, 
które niegdyś było siedzibą kierownictwa jednego z naj-
większych łagrów Kołymy. W połowie dnia droga doprowa-
dzi nas do doliny rzeki Nera, którą dotrzemy na nocleg do 
miejscowości Ust’-Nera, położonej nad Indygirką.

D ZIEŃ 8. Ruszamy w dalszą drogę Trasą Kołymską, w pew-
nym momencie odbijając na tzw. Stary Trakt Kołymski, 
który doprowadzi nas do Ojmiakonu. Licząca 500 miesz-
kańców wioska leży w otoczeniu surowych górskich kra-
jobrazów, w dolinie Indygirki, na wiecznej zmarzlinie. Okre-
ślana jest mianem „bieguna zimna”, jako że meteorolodzy 
notowali tu temperatury poniżej -70° C. Nocleg w kwate-
rach prywatnych u miejscowej ludności, domowa kolacja z 
tradycyjnymi jakuckimi potrawami.

D ZIEŃ 9. Poznawanie Ojmiakonu i jego okolic. Odwiedziny 
na farmie jakuckich koni oraz w sąsiedniej miejscowości 
Tomtor u Czischana – jakuckiego „dziadka mroza”. Wizyta 
muzeum krajoznawczym, którego ekspozycja upamiętnia 
pisarzy i poetów, odbywających karę w łagrach Kołymy – 
m.in. Warłama Szałamowa, który dwa lata zsyłki spędził w 
Tomtorze Po południu czas wolny na spacery, podziwianie 
otaczającej przyrody i zadumę nad historią odwiedzanych 
miejsc. Druga noc w Ojmiakonie. 

D ZIEŃ 10. Tego dnia naszym celem jest Chandyga, a do 

pokonania ponad 400 km. Będziemy jechali przez rozległe 
góry Suntar-Chajata, mijając krajobrazy górskiej tundry, 
tajgi modrzewiowej i terenów podmokłych, wypatrując lo-
dowców i naledzi. Na jednej z przełęczy przekroczymy dział 
wodny między zlewiskami Pacyfiku i Atlantyku. Po przyjeź-
dzie do Chandygi kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 11. Stopniowo wracamy do cywilizacji, zbliżając się 
do Jakucka – 300-tysięcznego miasta, stolicy Republiki 
Sacha (Jakucji). Po drodze czeka nas przeprawa promo-
wa przez rzekę Ałdan oraz potężnie rozlaną Lenę. Po za-
kwaterowaniu w hotelu popołudniowy spacer po centrum 
jakuckiej stolicy, oglądanie charakterystycznych dla miast 
Północy bloków na betonowych palach, a także wizyta w 
Królestwie Wiecznej Zmarzliny, gdzie w podziemnych ko-
rytarzach prezentowane są wspaniałe rzeźby z lodu. Nocleg 
w Jakucku.

D ZIEŃ 12. Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Jakuc-
ka. Zobaczymy sobór Przemienienia Pańskiego, kwar-
tały dawnej drewnianej zabudowy, odwiedzimy gwarny  
Kriestiański Rynek, a także trafimy na punkt widokowy, 
by ujrzeć panoramę miasta. Następnie udamy się do mu-
zeum historii i kultury narodów Północy, a także zwiedzimy  
Skarbiec Republiki Sacha (Jakucji) prezentujący m.in. wy-
roby z wydobywanego tu złota i diamentów.

D ZIEŃ 13 Tego dnia wybierzemy się na największą rze-
kę Syberii – Lenę. Po dotarciu mikrobusem do przystani 
przesiądziemy się na kuter, który zabierze nas do Leńskich 
Słupów. To wpisane na listę dziedzictwa UNESCO spek-
takularne formacje skalne, wyrastające na wysokość 100 
metrów prosto z brzegów rzeki. Potężne wapienne ostańce 
będziemy podziwiać z wody, a także wybierzemy się na pie-
szą trasę wśród wielkich skał. Wieczorem powrót na nocleg 
do Jakucka.

D ZIEŃ 14 Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy z prze-
siadką w Moskwie. Zakończenie wyprawy na lotnisku im. 
Chopina.

TERMINY:
25.06 - 08.07.2017 31.08 – 13.09.2017

CENA: 
7 670 PLN + 2 650 EUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 670 PLN + 2 650 EUR x kurs sprzedaży PKO 
S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty Warszawa-Moskwa-Chabarowsk-Magadan 

oraz Jakuck-Moskwa-Warszawa 
-  zakwaterowanie: w Chabarowsku, Magadanie i Jakucku 

hotele 3***, w pozostałych miejscowościach motele 
i pensjonaty (pokoje 2- lub wieloosobowe, z łazienkami 
lub bez)

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
-  transport: w Jakucku i Magadanie – mikrobusy; 

przejazd z Magadanu do Ust’-Nery terenowym 
autobusem (osinobus), przejazd z Ust’-Nery do 
Jakucka terenowym mikrobusem, opłaty za przeprawy 
promowe

- rejs wycieczkowy po Lenie
- opiekę pilota-przewodnika
- opiekę miejscowego przewodnika
-  opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i parków 

narodowych
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5 000 PLN
- koszty wizowania

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-os. w Chabarowsku, Jakucku  

i Magadanie: 200 EUR

Przejazd Trasą Kołymską znad Morza Ochockiego do Jakucka

ROSJA: Magadan – Kołyma – Jakucja


