
 

  

 

Poznaj Syberię 
Nowosybirsk-Ałtaj 

Daty podróży 
01.07.2018-12.07.2018  

Koszt 6300zł 

Cena zawiera bilet na samolot Warszawa-Nowosybirsk-Warszawa 

Nocleg (mieszkamy w warunkach turystycznych, warto mieć śpiwor ze sobą)  

Wyżywienie 

Wycieczki według programu 

przewodnika w języku polskim 

Cena nie zawierą wizy (koszt około 150- 500 zł)  
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Plan podróży  

Dzień pierwszy 01.07.2019  

Samolot Warszawa- Nowosybirsk 

Dzień drugi 02.07.2019 

Przylot do Nowosybirska w godzinach porannych następnego dnia.  

Przyjeżdżamy do domku nad brzegiem “Morza Obskiego”. 

Wypoczynek, obiad. Spacer po okolice, dla chętnych wędkowanie. Kolacja przy ognisku, bania. 
Nocleg.  

Dzień trzeci 03.07.2019 

Zwiedzanie Nowosybirska  

Do wyboru:  

1. Spacer po mieście. Zobaczymy centrum miasta.  

 

Teatr Opery i Baletu. Założony w 1945 roku.  Znajduje się  w centrum  – na placu Lenina.  

Dla chętnych spacer w ZOO, które mieści się na olbrzymim terytorium Ogrodu Botanicznego. 
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Zoo.  Jedno  z największych w Rosji .Ma powierzchni  - 60 ha  Zobaczysz tutaj  11 000 zwierząt 

770 gatunków, z których  ponad 350 figuruje w Międzynarodowej Czerwonej Księdze.  Uwagę 

wielu zwiedzających skupia duży basen z białymi niedźwiedziami.  

Lub: 

2.Wędkowanie  

 

  Rzeka Ob 
Trzecia co do wielkości na terenie Rosji rzeka Ob corocznie przyciąga sporo rybaków. Długość 

koryta wynosi 3650 km.Zwykle w jej wodach ponad 50 gatunków ryb. Popularne wśród 

wędkarzy mieszkańcem Obi jest szczupak. Przy tym wielu decydują się przyjechać na tę rzekę, z 

powodu tego, że w niej są zdobyczne egzemplarze, których waga osiąga 15 kilogramów. 

 Obskoje Morze , faktycznie przypomina morze. 

https://www.youtube.com/watch?v=xcHVk7IbHwM 

https://www.youtube.com/watch?v=xcHVk7IbHwM
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https://www.youtube.com/watch?v=CXY_aW5Ui4A 

 

LUB:  

3. rejs statkiem do jednego z największych aquaparków Europy i całodniowy aktywny 
wypoczynek w aquaparku  koszt 125 zł (płatny oddzielnie) 

 

 Całkowita   powierzchnia aquaparku  wynosi 35 tysięcy metrów kwadratowych, z których 11 
tysięcy to powierzchnia wody strefy. Znajduje się tutaj największe w Rosji sztuczne morze o 

powierzchni 1000 metrów kwadratowych, 153 inne atrakcje, termy, 13 zjeżdżalni o łącznej 

długości 1 km. Aquapark w Nowosybirsku wchodzi w TOP 10 aquaparków świata. 

Termy w aquaparku 

https://www.youtube.com/watch?v=CXY_aW5Ui4A
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4. Lub  

Rejs jachtem wzdłuż Zbiornika Nowosybirskiego, inaczej nazywanego  “Morzem Obskiem” -  
jednego z największych sztucznych zbiorników w południowo-zachodniej Syberii. Zbiornik 

rzeczywiście bardzo przypomina morze.  

Dzień czwarty 04.07.2019 wyjazd autobusem na Ałtaj  

Przejazd autobusem do Gorno-Ałtajska. W drodze obiad. 

Nocleg w domku nad brzegiem jeziora Teleckiego. Kolacja. 

Dzień piąty-dziesiąty 05.07.2019-10.07.2018 

Zwiedzanie Ałtaju. 

Republika Ałtaju leży na pograniczu Rosji, Mongolii, Kazachstanu, na obrzeżach Azji 

Środkowej, ponad 3 tysiące kilometrów od Moskwy. Już od pewnego czasu jest popularna wśród 

zamożniejszych mieszkańców Syberii. Można tu spędzać aktywne wakacje, jeździć konno, 

chodzić po górach, wspinać się na lodowcach. A przy tym Ałtaj zachwyca nieskażoną przyrodą. 
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No i wszędzie tu można znaleźć ślady ludów zamieszkujących te tereny w czasach 

prehistorycznych. Przez wiele wieków żyły tu koczownicze plemiona Scytów, które pozostawiły 

po sobie charakterystyczne kamienne kurhany i postaci "kamiennych bab" - wysokie, mroczne 

kamienie grobowe z wyrytymi na nich twarzami . Ałtaj oferuje to, czego w Europie zostało już 

tak niewiele: możliwość obcowania z dziką przyrodą bez tłumów turystów. Szczyty pokryte 

lodowcami, piękne doliny z niesamowitą fauną i florą, wysokogórskie jeziora, potężne górskie 

rzeki można mieć tu tylko dla siebie. Przez wiele dni wędrówki nie spotyka się nikogo, czasami 

tylko osadę pasterską lub myśliwych na koniach.zmu. 

Mieszkamy w domku nad przepięknym jeziorem Teleckim. 

 

Jezioro Teleckie to piąte, co do wielkości jezioro w Rosji. Jezioro o pochodzeniu tektonicznym o 
długości 70 km, i głębokości do 325 metrów, z przeraźliwie zimną wodą. Położone jest ono 

wśród malowniczych, ogromnych łańcuchów górskich o wysokościach dochodzący do 2000 

m.n.p.m., kształtem przypomina odwróconą literę L. 

Poznajmy byt mieszkańców Syberii. Mieszkamy w zwykłym domku, który jest dla naszej 
dyspozycji. Obok domku- jest bania, w której będziemy się myć.  
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Toaleta, jak przystało na syberyjską wieś znajduję się na ulice.

 

 

Myjemy się, jak przystało na Syberii w prawdziwej wiejskiej  bani 
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W programie zwiedzania Ałtaja 

Wycieczka na górę Kokuja, z której możemy podziwić przepiękne widoki Ałtaju  

Żeby zwiększyć przyjemność i zobaczyć więcej zaplanowana jest wycieczka na koniach. Nie 
musicie być znawcą koni, wycieczka jest dostosowana i dla osób, które nigdy nie jeździły na 
koniach.  
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Poznamy lepiej magiczne jezioro Teleckie i zobaczymy trzy wodospady 

Przejdziemy się do wodospadów Trzeciej rzeki 
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Poznamy rzekę Iogacz.. Rzeka pochodzi z góry Ayrachag na wysokości 1465 metrów. Na  prawym 
brzegu rzeki Iogach jest wiele przestronnych pól z  pachnącymi ziołami, są dobre miejsca do 
odpoczynku i  pływania  -  woda w  Iogacze jest cieplejsza niż w  jeziorze Teletskoye. Rybacy 
docenią miejsca dla połowu ryb, które  są liczne w Iogaczu. 

 

Będziemy pływać przez 2 dnia  statkiem wzdłuż jeziora Teleckiego, dla chętnych jest możliwość 
wędkowania i podziwiać w nocy i w  dzień piękno Ałtaju.  

Będziemy korzystać z rowerów wodnych.  

Dzień 11 

Wyjeżdżamy do Nowosybirska 

Nocleg w Nowosybirsku 

Dzień 12  

Wylot do Warszawy  

 

 

 


