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ŽELEZNICA
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ODHOD: 15.7.2020
18 dni

Transsibirska železnica je najdaljša železnica na svetu. Gre za posebno doživetje: peljati se z
vlakom od »konca sveta«, z ruskega daljnjega vzhoda, z obale Pacifika do Moskve. Samo tako
lahko dojamemo razsežnosti največje dežele na svetu. Opazovati nostalgično pokrajino
neizmernih razsežnosti skozi okno drvečega vlaka in doživeti nove dimenzije, videti nove
kraje, nove reke, gozdove prepolne ruskih brez, obiskati mesta, ki so jih ustanovili ruski
pionirji, ki so osvajali daljnji vzhod. Imeti čas zase, vzeti dobro knjigo, pogovarjati se s
sopotniki ... Potovanje skozi prostor in čas. Eno noč bomo preživeli na letalu na letu MoskvaVladivostok, nato pa 8 noči na vlaku in 8 noči v dobrih hotelih v osmih mestih na poti, ki jo
bomo prevozili z vlakom. Tokrat smo vključili dobre hotele in lahko tako potovanje
priporočimo tudi zahtevnejšim gostom. Priporočamo pa ga vsem, ki ste si od nekdaj želeli
peljati po transsibirski od njenega začetka do konca in doživeti Rusijo na prav poseben način.

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – MOSKVA – VLADIVOSTOK

Zbirališče potnikov na letališču Brnik dve uri pred popoldanskim letom proti Moskvi in dalje proti
Vladivostoku. Nočni let.

2. DAN: VLADIVOSTOK

Dopoldanski prihod v Vladivostok in prevoz do mesta. Vladivostok, ime pomeni »gospodar vzhoda«, je
bil ustanovljen leta 1860 in je od 1872 glavna ruska pomorska baza na Daljnem vzhodu. Mesto je bilo
od leta 1958 do 1992 zaprto za tujce, danes pa dobiva spet svoj nekdanji trgovski pomen. Po pristanku
na ruskem daljnem vzhodu prevoz do hotela. Po kosilu bomo pričeli ogled mesta: povzpeli se bomo na
razgledno točko »Eagle observation« od koder je lep razgled na mesto in okolico. Ustavili se bomo na
osrednjem trgu in si ogledali muzej Podmornica C-56. Nato se bomo sprehodili do Nikolajevih vrat in
Andrejeve cerkve. Po končanih ogledih vrnitev v hotel ter nočitev (K).

3. DAN: VLADIVOSTOK

Po zajtrku bo sledil celodnevni ogled mesta, ki ga bomo pričeli s trdnjavo Vladivostok, kjer je danes
muzej. Trdnjava je bila grajena konec 19. in v začetku 20. stoletja. Gradili so jo za časa ruskojaponskih vojn, zato velja za eno najbolj utrjenih trdnjav na svetu. Gradnja trdnjave je bila prekinjena
zaradi oktobrske revolucije v Rusiji in je danes dokončanih le 2/3 od začrtanih idej. Dopoldne si bomo
ogledali še zanimiv akvarij. Po kosilu se bomo z ladjo popeljali po zalivu Zlati rog, ki je dobil ime po
podobnem zalivu v Istanbulu. Popoldne prosto za sprehode po mestu. Večerja in zvečer vkrcanje na
vlak, nastanitev v kabinah in pot proti Evropi se bo pričela. Tokrat smer Habarovsk (Z,V).

4. DAN: HABAROVSK

Jutranji prihod v Habarovsk in prevoz do hotela in zajtrk. Sledil bo ogled mesta, ki leži na sotočju rek
Amur in Usuri in samo 25 km od kitajske meje. Kljub temu, da na ulicah mesta srečamo azijske obraze,
pa je mestna arhitektura tipično evropska. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1858 in je bilo od tedaj
pomembno trgovsko središče. Ogledali si bomo regionalni zgodovinski muzej. Kosilo v lokalni
restavraciji. Popoldne se bomo z ladjo popeljali po reki Amur. Večerja in nočitev v hotelu (Z,K,V).

5. DAN: HABAROVSK

Dopoldne bomo nadaljevali z ogledi Habarovska, ki velja za enega najlepših mest na ruskem daljnem
vzhodu. Sprehodili se bomo po središču mesta do lokalne tržnice in nekaj prostega časa bo do kosila v
restavraciji. Nato zgodaj popoldan prevoz do železniške postaje in vkrcanje na vlak, ki nas bo popeljal
proti Ulan Udu (Z,K).

6. DAN: NA VLAKU

Ves dan bomo potovali čez neizmerna prostranstva ruskega daljnega vzhoda.

7. DAN: ULAN UDE

Vožnjo bomo nadaljevali proti ruski republiki Buriatiji, ki meri 351.000 km² in ima okrog milijon
prebivalcev. Pozno popoldan prihod v mesto Ulan Ude, buriatsko glavno mesto, ki so ga ustanovili ruski
kozaki leta 1666. Mesto leži na sotočju rek Selenge in Uda ter na presečišču trgovskih poti, ki so od
nekdaj vodile od Kitajske in Mongolije do Rusije. Po prihodu na postajo prevoz do hotela in nastanitev.
Prosto do večerje in nočitev (V).

8. DAN: ULAN UDE - IRKUTSK

Z avtobusom se bomo popeljali do samostana Ivolguinsky Datsan, ki je danes edini delujoči budistični
tempelj v Rusiji. Gre za tibetanski budizem – lamaizem, ki se je v deželo razširil v 17. stoletju.
Večerja bo tokrat v vasi ruskih starovernikov, kjer bomo izvedeli več o njihovi zgodovini in načinu
življenja. Vrnitev v Ulan Ude in prosto za sprehode po starem delu mesta. Prevoz na železniško
postajo, od koder se bomo odpeljali proti Irkutsku (Z,V).

9. DAN: IRKUTSK– BAJKALSKO JEZERO - IRKUTSK
Zjutraj prihod v Irkutsk in prevoz do hotela. Po zajtrku si bomo na poti proti jezeru Bajkal ogledali
muzej lesene arhitekture na prostem, v katerem je lepo predstavljena tradicionalna sibirska
arhitektura. Kosilo. Sledila bo vožnja do jezera Bajkal, ki je najgloblje na svetu (njegova največja
globina je 1637 m), dolgo 636 km in široko 79,4 km na najširšem koncu. Jezero je največja zaloga
sladke vode na svetu in od 1996 je del svetovne kulturne dediščine pod zaščito Unesca. Z ladjo se
bomo popeljali po jezeru in si nato ogledali še izjemno zanimiv limnološki muzej. Vrnitev v Irkutsk,
nočitev (Z,K).

10. DAN: IRKUTSK

Sledil bo ogled mesta, ki ga imenujejo duhovna zakladnica Sibirije. Mesto je leta 1661 ustanovil kozak
Jakov Pohabov in tam zgradil leseno trdnjavo, »ostrog«. Mesto leži na bregovih reke Angara, ljubljene
»hčere očeta Bajkala«, edine reke, ki se izteka iz jezera. Ogled bomo pričeli na kraju, kjer je mesto
nastalo. Sledili bodo še Trg Zmage, cerkev Našega odrešenika in katedrala, posvečena leta 1782.
Ogledali si bomo tudi mestni muzej, ki so ga odprli že leta 1782 in je drugi najstarejši muzej v Rusiji.
Kosilo in popoldne prevoz na železniško postajo ter vkrcanje na vlak in vožnja proti Jekaterinburgu
(Z,K).

11. DAN: NA VLAKU

Ves dan bomo preživeli na vlaku in opazovali pokrajino, po kateri se bomo vozili ali se kako drugače
zabavali (ne pozabite na dobro knjigo ali karte!).

12. DAN: NOVOSIBIRSK
Nekaj minut čez polnoč bomo prispeli v Novosibirsk in se odpeljali do hotela. Nastanitev in nočitev. Po
malce kasnejšem zajtrku bo sledil celodnevni ogled mesta in okolice. Najprej si bomo ogledali
akademsko mesto Akademgorodok, ki se nahaja približno 30 km južno od središča mesta in je
izobraževalno in znanstveno središče Sibirije. Mesto obdajajo brezovi in borovi gozdovi in nahaja se
na obali obskega jezera, ogromnega rezervoarja, zgrajenega na reki Ob. Tod se nahaja tudi
Novosibirska državna univerza in 35 raziskovalnih institutov, medicinska akademija ter celoten
univerzitetni kampus s trgovinami, naselji za študente, trgovinami, kinodvoranami, koncertnimi
dvoranami in še marsičem. Nato si bomo ogledali muzej na prostem, posvečen železnicam in vlakom. To
je drugi največji muzej posvečen transportnim sredstvom v Rusiji. Po kosilu bomo obiskali novosibirski
živalski vrt in se podali na enourno križarjenje po reki. Po večerji v restavraciji bo sledil večerni ogled
mesta. Okrog polnoči prevoz na železniško postajo in vkrcanje na vlak, ki bo ob 1.09 odpeljal v smeri
Jekaterinburga. Nočitev na vlaku (Z,K,V)

13. DAN: JEKATERINBURG

Zvečer prihod v Jekaterinburg in prevoz do hotela. Jekaterinburg je središče uralskega rudnega
bogastva in rojstni kraj Borisa Jelcina. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1723 po odredbi carja Petra
Velikega in dobilo ime po carjevi ženi Katarini. Nočitev.

14. DAN: JEKATERINBURG

Po zajtrku si bomo peš ogledali mesto in tudi muzej poldragih in dragih kamnov, ki velja za
najzanimivejši privatni muzej v Rusiji. Ustavili se bomo tudi pri cerkvi Vnebovzetja, kjer so bili
ustreljeni car Nikolaj II., njegova žena in otroci v noči 16. julija 1918. Kosilo bo v ruski nacionalni
restavraciji. Popoldne se bomo z avtobusom odpeljali do Ganine jame in si ogledali samostan »svetih
žrtev«. V bližini brezovega gozdička je nekdanji rudniški jašek, v katerem so bili pokopani posmrtni
ostanki carjeve družine in je danes pravi romarski kraj. Nato bomo šli do točke, kjer je meja med
Azijo in Evropo. Vrnitev v mesto in prevoz na železniško postajo. Vlak proti Kazanu bo odpeljal nekaj
čez 22. uro. Nočitev na vlaku (Z,K).

15. DAN: KAZAN

Dopoldne bomo prispeli v mesto Kazan in pričeli z ogledi. Kazan je glavno mesto ruske republike
Tatarstan in ima milijon in dvesto tisoč prebivalcev. Leži na sotočju rek Volge in Kazanke, približno
700 km vzhodno od Moskve. Mesto je bilo pomembno trgovsko in politično središče, glavno mesto
kanata Kazan, vse dokler ga Ivan Grozni leta 1552 ni zavzel in priključil Rusiji. Mesto danes
predstavlja zanimivo mešanico orientalske in ruske kulture in kazanski Kremlin je pod zaščito
UNESCA. Tega si bomo na ogledu mesta tudi ogledali. Sledilo bo kosilo, kjer bomo spoznali in okusili
skrivnosti tatarske kuhinje. Popoldne nastanitev v hotelu in preostanek dneva prosto. Nočitev v hotelu
(K).

16. DAN: KAZAN

Danes bomo nadaljevali z ogledi tega izjemnega mesta. Dan bo namenjen cerkvam, samostanom in
mošejam. Pričeli bomo s samostanom Raifa, posvečenim materi božji in ustanovljenim leta 1613. V
časih Sovjetske zveze je bil samostan zaprt in z njegovo obnovo so pričeli takoj po padcu komunizma.
Znotraj samostana se nahaja kar nekaj izjemno lepih cerkva: katedrala Svete trojice, katedrala
Matere Božje gruzijske, cerkev nadangela Mihaela … Sledilo bo kosilo v tradicionalni restavraciji in
popoldne se bomo sprehodili po ulici Bauman ter si ogledali še nekaj cerkva in mošej. Ob 19. uri prevoz
na železniško postajo, vkrcanje na vlak, ki nas bo ob 20. uri popeljal proti ruski prestolnici. Še zadnja
noč na vlaku (Z,K).

17. DAN: MOSKVA

Prihod v Moskvo v jutranjih in prevoz z železniške postaje v mesto. Na poti do hotela bomo imeli
krajši ogled mesta: popeljali se bomo po avenijah Tverskaya, Mochovaya, si ogledali Kremelj, katedralo
Kristusa Odrešenika … Kosilo v lokalni restavraciji. Popoldne nastanitev v hotelu in nočitev (Z, K).

18. DAN: MOSKVA – LJUBLJANA

Današnji dan bomo raziskovali Moskvo. Velemesto s 15 milijoni prebivalcev, ki velja za eno najdražjih
mest na svetu. A tudi najlepših. Po zajtrku bomo peš ali z metrojem nadaljevali z ogledom mesta.
Sprehodili se bomo po Rdečem trgu in mimo Leninovega mavzoleja do GUM-a, si ogledali še kakšno
zanimivo rusko pravoslavno cerkev, se zapeljali do ulice Arbat, glavnega nakupovalnega središča, kjer
bo prosto do prevoza na letališče. Večerni polet proti Ljubljani (Z).

CENA: 4.290 EUR
ROK ZA PRIJAVO: najmanj tri mesece pred odhodom oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Moskva-Vladivostok in Moskva-Ljubljana,

vse letališke, varnostne in RSF takse (ki na dan 15.11.2019 znašajo 259 EUR), železniško karto

drugega razreda – spalnikov za 4 osebe na relacijah: Vladivostok–Habarovsk-Ulan Ude–Irkutsk–
Novosibirsk-Jekaterinburg-Kazan-Moskva (doplačilo za prvi razred-dvoposteljni kupe znaša 690 EUR
po osebi), vse prevoze in oglede z vstopninami po programu, vse vožnje z ladjicami po programu, vse
obroke v hotelih ali restavracijah po programu, nastanitve v odličnih hotelih s 4**** v dvoposteljnih
sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 495 EUR), lokalne vodnike v angleškem jeziku in
slovenskega spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje ter DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: stroška pridobitve ruske vize (približno 70 EUR), obrokov na vlakih, ki nas
bodo popeljali po transsibirski poti; vlaki imajo restavracije ter morebitnih napitnin za lokalne vodnike
in voznike.

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 4.390 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 4.490
EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 4.590 EUR.
*Potovanje je vezano izključno na vozne rede vlakov, ki so običajno točni, vendar se lahko kdaj tudi
spremenijo.

02 23 45 218

