
 

  

 

 

Tajemnice Syberii 
 

Podróż Warszawa- Nowosybirsk- Ałtaj. Daty: 30.06-08.07 . Koszt 6500 

Cena zawiera:  podróż, koszty wycieczki samochodowej do Ałtaju, koszty noclegu, posiłków, 
wizy. 

Podróż Warszawa - Nowosybirsk -Ałtaj - Chakasja.Daty: 29.06-13.07. Koszt 8300 

Cena zawiera: podróż, koszty wycieczki samochodowej do Ałtaju ( Czujskim Traktem), 
podróż do Chakasji,  

koszty noclegu, posiłków, wizy. 

Organizator 

Fundacja “Gdy Liczy się Czas” ul. Nowy Świat 30a/6, 20-418 Lublin 

NIP: 

www.gdyliczysieczas,pl 

Kontakt: tel.  570-942-770, e-mail:  gdyliczysieczas@gmail.com 
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Harmonogram podróży  

Dzień 1. 

29..06.2019 Samolot Warszawa- Nowosybirsk  

Dzień 2. 

30.06.2019  odpoczynek w hotelu 

Zwiedzanie Nowosybirska  

Wieczorem - wyjazd nad rzeką Ob (zbiornik Nowosybirski), bania, ognisko, nocleg 

Dzień 3.  

01.07.2017 

Dla chętnych istnieje kilka możliwych wariantów wypoczynku: 

wędkowanie  

rejs statkiem wzdłuż Obskogo morza koszt około 30- 100 zł ( w zależności od trasy) 

rejs statkiem do jednego z największych aquaparków Europy i całodniowy aktywny  odpowyczek 

w aquaparku  koszt  - 125 zł bez wyżywienia 

Dzień 4 po dzień 10 dzień:.  

02.07.2019- 08.07.2019 Wyjazd do Ałtaja .  

Opis wycieczki samochodowej do Ałtaju. 

Podróżujemy Czujskim Traktem   
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● Data:  02–07  lipca 2019 r 

Trakt Czujski - należy do  10 najpiękniejszych dróg świata według National Geographic.  

Biorąc udział w podróży autem, przejedziesz się  najpiękniejszymi miejscami  Gornego 

Ałtaju. Zobaczymy  niezwykłe jeziora Gejzer, niekończącego się piękno stepu Kurai, 

zobaczymy panoramę pasma Czujsko Połnocnego, obejrzymy zbieg rzek Czui i Katun, 

przejdziemy przez dwa przełęcze Cike-Taman i Seminsky, zobaczymy dwa wodospady, 

poznajemy stare petroglify i odwiedzimy wielobarwny Mars Ałtaju. 

Jest to trasa wycieczki samochodowej, więc przez 6 dni naszej wycieczki przejedziemy 

przez najciekawsze i najpiękniejsze miejsca  Czuiskiego Traktu - najpiękniejsze miejsca 

Górnego Altaju. 

Zobaczymy Pasmo Północne-Czujskie gór Ałtaju 

 

Zobaczymy Jezioro Gejzer 
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Piękne jezioro, położone w pobliżu traktu Czuiskiego. Dno jeziora stale się 

zmienia pod wpływem podziemnych źródeł, tworząc piękne wiry. 

 

Mars 
Czy byliście na Marsie? Jest sposób, aby odwiedzić piękne marsowe czerwone 

miejsce Ałtaju. Pokonując step i wspinając się na wzgórza, wydaje się, że 

docieramy do niezwykłej planety Mars. 
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Dolina Karakolu 
Ile tajemnic utrzymuje to miejsce? Dowiemy  się z wycieczki po świętych 

miejscach Doliny Karakolu. 
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02.07 
Wyjeżdżamy z Nowosybirsku w podróż wzdłuż czujskiego traktu! Mamy obiad w 

przydrożnej kawiarni. 

W ciągu dnia pojedziemy wzdłuż granic Terytorium Ałtaju, a wieczorem zatrzymamy 

się na naszym pierwszym przełęczy - Seminsky. 

Zameldujemy się w hotelu dla zwiedzających dolinę  Karakol Uch-Enmek i zjemy 

kolację. 
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Granica terytorium Ałtaju i Republiki Ałtaju 
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Seminsky Pass 

03.07 
Drugiego dnia rozpoczniemy wycieczkę do świętych miejsc w Dolinie Karakolu: 

zobaczymy starożytne petroglify, kurhany i kezer-tash - „kamiennego wojownika”, 

zobaczymy świętą górę Uch-Enmek. 
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Dolina Karakolu 

 

Dolina Karakolu 

 

Dolina Karakolu 
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Dolina Karakolu 

 

 

 

Od czasów starożytnych ta góra i przyległe terytoria zostały uznane za wyjątkowe. 

Tubylcy wierzą, że dolina Karakol jest repozytorium informacji o kluczowych 
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procesach zachodzących na planecie. Indianie Ameryki Północnej mówią, że 

Uch-Enmek jest jedną z 20 gór, które jednoczą Ziemię. W południe wracamy do hotelu 

i jemy lunch. 

Będziemy kontynuować zwiedzanie okolicy, teraz przejdziemy przez wioskę Ongudai, 

udamy się na wzgórze obserwacyjne, przejdziemy przez Cerkiew Wniebowzięcia NMP 

i sklepy z pamiątkami. 

04.07 
Idziemy naprzód, dziś mamy drugą przełęcz - Chike-Taman, która oferuje interesujący 

widok ogólny, spacer po okolicy i zapoznanie się z nią. 

 

Przełęcz Chike-Taman 
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W porze lunchu dotrzemy do zbiegu rzek Czui i Katun. Kiedy rzeki są czyste, widać 

wyraźnie pas połączeń wodnych o różnych kolorach. Nieco później zatrzymamy się w 

kompleksie petroglificznym Kalbak-Tash. . 

 

Petroglify, Kalbak-Tash 

 

 

Wodospad Shirlak 
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Wodospad Shirlak 

Pod koniec dnia docieramy do wioski Aktash i zameldujemy się w hostelu. 

05.07  
Dziś mamy bardzo pracowity dzień, zobaczymy  naprawdę wspaniałe widoki na góry i 

najpiękniejsze miejsca! 

Rano wyjeżdżamy w kierunku granicy z Mongolią i we właściwym czasie otwiera się 

dla nas piękny pas gór. Nie zapominamy o tym, żeby  zatrzymać się i robić zdjęcia.  
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Następnie skręcamy w kierunku Marsa Ałtajskiego, przechodzimy przez krajobraz 

stepowy i oto jest - Mars. Opuszczamy transport i wybieramy się na wielobarwne 

krajobrazy. Po wycieczce  jemy lunch w wiosce Kosh-Agach i w tym samym miejscu 

odwiedzamy rynek z mongolskimi towarami -  w którym można znaleść ubrania z 

jaków i wielbłądów, niezwykłą herbatę i inne towary etniczne. 

 

Mars 
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Już wracając do bazy, pod koniec dnia zatrzymamy się przy niezwykle pięknym 

turkusowym jeziorze Geysernoe. To prawdziwy cud natury! 

 

06.07 
Zatrzymamy się na rynku pamiątek w Arzhan-Suu i zbadamy asortyment lokalnego 

rynku. 



  15 
 

 

Pod koniec dnia będziemy mieli wycieczkę po wodzie! Jedźiemy z wiatrem na 

motorówce do wodospadów Kamyshlinskogo! 
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Na noc zatrzymamy się w ośrodku rekreacyjnym „Czygysz” w miejscowości Ust-Sema. 
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07.07 
Ostatni dzień naszej wycieczki.  Wyjeżdżając z Ałtaju, nie zapomnimy  zwiedzić 

Muzeum Górno-Altaisku i, aby jeszcze lepiej zapamiętać Ałtaj! 

Cena zawiera 

● Miejsce w wygodnym minibusie na całą podróż 

● Nocleg w domkach/hostelach(2 - 3 osoby na 1 domek) - 5 nocy 

● Niezbędne przekąski podczas podróży 

● Wyżywienie 

● Kąpiel w banie 

● Opłata za zwiedzanie zamkniętych obszarów turystycznych (jezioro Geysernoe, 

pola marsjańskie) 

● Bilety do kompleksu petroglificznego Kalbak-Tash 

● Wycieczka do świętych miejsc w dolinie Karakol 

● Wycieczka łodzią motorową do Kamyshlinsky spada 

● Wycieczka do muzeum Gorno-Altaiska 

4 dni podróży w Chakasji 07.07-11.07 

Oficjalnie Republika została założona w 1992 r., A wcześniej terytorium to było uważane za odrębne 
państwo niezależne. Ale jakiego statusu regionalnego Chakasja nie nosiłaby, zawsze była znana z 

zapierających dech w piersiach krajobrazów. Wszakże tylko tutaj można znaleźć kamienie 

przypominające starożytne nagrobki, malownicze skały i drzewa wyglądające jak japońskie rośliny. 

Chakasja to obszar, który nie może pochwalić się obfitością i różnorodnością flory, dlatego rzadko 

można spotkać wysoką trawę lub drzewa. Ale w Republice jest wiele różnych atrakcji, które 

poznacie. 

Dzień 07.07 

wyjeżdżamy pociągiem  z Barnaulu do Abakanu 

08.07. przybywamy do Abakanu. Zwiedzamy Abakan stolicę Chakasji. Jemy obiad  
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Wyjeżdżamy do miejsca noclegowego w Efremkino 

Mieszkamy w domkach turystycznych w Efremkino. 

 

Okolice bazy noclegowej 

 

Wycieczki: 

Poznajemy historię Chakasji . Idziemy  malowniczą Ścieżką Przodków” 
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Jezioro Shira 

09.07. 

Wycieczka i kąpiel w jeziorze Shira. 

Pomiędzy Bateni a grzbietem Kizył-Kaja, tuż przy wschodnich jego spadkach, leży duże jezioro 
Szira-Kul, co znaczy „gorzkie jezioro“. Ma ono formę jajka, długości 11 kilometrów, a szerokości 3 

kilometrów. Leży w kotlinie zupełnie bezleśnej, a w północnym jego kącie spostrzec się dają 

niewielkie zarośla trzciny. Wpada tu do jeziora mały strumyk słodkiej wody, samo zaś jezioro jest 

basenem gorzko-słonej wody leczniczej, doskonałej przy chorobach żołądkowych i do kąpieli.  

O właściwościach zbiornika ludzkość wiedziała ponad sto lat temu. O tej cudownej mocy opowiadają 

różne legendy i opowiadania. Tak więc pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na terapeutyczne 

funkcje jeziora, był Tsibulsky ZM - kupie z Tomska. To była osoba energiczna i biznesowa. Pewnego 

dnia polował na tym terenie z psem i przypadkowo zranił swojego wiernego towarzysza. Rana była 

bardzo poważna i dlatego zdenerwowany kupiec zostawił psa, by umarł na jednym z brzegów Shire. 

Ale najprawdopodobniej pies jakoś mógł pływać w stawie. Zrobiła to więcej niż raz, wyzdrowiała i 

wróciła do swojej rodzinnej siedziby. Złoto-przemysłowiec był bardzo zainteresowany takim obrotem 
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wydarzeń, zwłaszcza, że był dręczony przez przewlekłe zapalenie korzeni nerwowo-rzęskowych. 

Tak więc, w 1874 roku zorganizował sobie jurta dla siebie w Shire, codziennie kąpał się w jeziorze i 

był w stanie przezwyciężyć chorobę 

Jeziora Shira nie tylko lecznicze, ale zawiera tajemnicę równych płyt , którymi jest wyłożony brzeg.  

Jak powstałe te płyty nik nie wie :-) 

 

 

1.  
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10.07  

Wycieczka na Krzesło Szamana i “Sunduki”-Miejsca siły 

Sunduki to niewysokie wzniesienia (różnica wysokości od podstawy po najwyższy punkt waha 

się w zakresie od 80 do 100 m) przypominające górki do nauki jazdy na nartach lub sankach. Z 

jednej strony z łagodnym stokiem z drugiej już o znacznej stromiźnie. Ostatni z nich, Sunduk nr I 

różnił się od pozostałych wieloma szczegółami. Najważniejsze to najsilniej zaznaczone procesy 

erozyjne. Jego “wnętrze” przypomina rozległy, eliptyczny amfiteatr. Ponadto układ jego osi jest 

najbliższy liniom północ-południe oraz wschód-zachód. Drobną różnicę skorygowano przed 

wiekami przesuwając nieco tzw. centralny punkt obserwatorium. Obecnie wyznacza go niemal 2 

metrowy pal wbity w ziemię, do którego naturalnie przywiązywane są najrozmaitsze wota, czyli 

różne kolorowe, modlitewne “szmatki” . Obrzeża wzniesienia przyozdabiają niewielkie formacje 

skalne, na których można jeszcze odnaleźć ślady prehistorycznej sztuki. Zdaniem naukowców 

poszczególne grupy skał pozwalają wyznaczać kolejne pory roku, a nawet wskazują na 

nieboskłonie najważniejsze gwiazdozbiory. Stojąc w najniższym punkcie dość dobrze było 

słychać to co działo się na wierzchołku – koronie. Na szczycie pod ogromną ścianą jeszcze nie 

zwietrzałego do końca kamienia, znajduje się malutkie zagłębienie. To tzw. krzesło Szamana, 

nieopodal którego jest także kamienne łoże , jak powiadają, z bijącą potężną mocą 
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11.07  

Wędkowanie 

Przyjazd nad jezioro położone w malowniczej okolicy  na wędkowanie na forel, jesiotra, soma. 

Jemy  na obiad smaczną rybę.  I oczywiście  skorzystamy z bani.  
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12.07. Wyjeżdżamy pociągiem Abakan - Nowosybirsk  

Sama podróż pociągiem jest niezwykłą atrakcją  



  24 
 

 

Jedziemy w 4 osobowych przedziałach w wagonach sypialnych. Zobaczymy niekończący się 

stepy, lasy Syberii. Poczujecie siebie prawdziwymi odkrywcami Syberii.  

13.07  przebywamy do Nowosybirska 

Nocleg w Nowosybirsku, kolacja, bania, kąpanie się w morzu obskim 

14.07 wylot z Nowosybirska do Warszawy 

Koszty zawierają: koszty podróży, wyżywienia , wycieczek, 

wędkowania, bani,  noclegu, przewodnika w języku 

polskim.  
 


