
Mongolia, Rosja - Jurty na Gobi 
 
Irkuck - Talcy - Listwianka - 

jezioro Bajkał - Ułan Ude - 

Iwołgońsk - Ułan Bator - 

Dalanzadgad - Bayanzag - 

Pustynia Gobi - Ongijn chijd - 

Karakorum 

 

- Buriaci i ich zwyczaje 

- Krajobrazy nad Bajkałem 

- Ułan Bator - stolica Mongolii 

- Płonące klify Bayanzag 

- Wydmy na Pustyni Gobi 

- Noclegi w jurtach 

 

Program 

 

1 dzień: 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z 

przesiadką w Moskwie do Irkucka. Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 

 

2 dzień: 

Po późniejszej pobudce objazdowe zwiedzanie Irkucka – największego miasta Syberii: 

cerkiew Zbawiciela, Dom Gubernatora, Kościół Polski, stara dzielnica z oryginalną 

zabudową, Muzeum Krajoznawcze, dzielnica 130 - specjalnie stworzona dzielnica zabytków, 

z wieloma odrestaurowanymi budynkami. Oprócz zabytków są tam hotele, galerie sztuki, 

kafejki - ulubione miejsca turystów. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

 

3 dzień: 

Śniadanie, wyjazd do Talcy - zwiedzanie plenerowego muzeum budownictwa drewnianego, 

gdzie zebrane są najstarsze zabytki architektury i kultury mieszkańców Przybajkala. 

Większość budynków została tu przeniesiona z wiosek zalanych w wyniku budowy tamy 

wodnej. Obiadokolacja i nocleg w Irkucku. 

 
» przejdź do galerii 



 

4 dzień: 

Śniadanie, wyjazd koleją Krugobajkalską biegnącą po skalistym brzegu Bajkału przez 39 

tuneli, wiele mostów i wiaduktów. Jest to fragment słynnej magistrali transsyberyjskiej. 

Jezioro Bajkał jest najgłębsze na świecie, sięga 1642 m głębokości. Dla okolicznych 

mieszkańców jest źródłem życia, dla turystów miejscem relaksu oraz obserwacji zwyczajów 

mieszkających tu ludzi. Bajkał jest domem dla 1550 gatunków zwierząt, z czego 80% można 

zobaczyć tylko tu. Jest największym w świecie zbiornikiem wody pitnej, do którego wpływa 

około 350 rzek. Z powodu swoich szczególnych walorów przyrodniczych Bajkał został 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyjazd do Portu Bajkał, przeprawa 

promowa do Listwianki, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

5 dzień: 

Po śniadaniu podziwiamy uroki Listwianki, najbardziej znanej miejscowości nad Bajkałem, 

pięknie położonej w miejscu, gdzie rzeka Angara wypływa z Jeziora Bajkał. Zwiedzimy tu 

Muzeum Bajkalskie z kilkoma akwariami z ciekawymi zbiorami fauny i flory. Wyjazd 

kolejką krzesełkową na górę ,,Kamień Czerskiego”, skąd roztacza się przepiękny widok na 

okolice. Powrót do Irkucka, obiadokolacja. Nocny przejazd pociągiem do Ułan Ude, gdzie 

spotkamy Buriatów - rdzennych mieszkańców Syberii. 

 

6 dzień: 

Przyjazd do Ułan Ude - stolicy Buriacji. Śniadanie, zwiedzanie miasta: największy pomnik 

Lenina z gigantyczną 10-cio metrową głową, domy kupieckie, Sobór Odygitryji, cerkiew św. 

Trójcy. Przejazd do wioski Starowierców, wizyta w miejscowym muzeum. Czas wolny, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

7 dzień: 

Śniadanie, przejazd do Iwołgońska, głównego ośrodka buddyzmu w Rosji, niewielkiej 

miejscowości położonej u podnóża gór Chamar Daban. Zobaczymy tam duży kompleks 

świątyń buddyjskich. Na budowę małego klasztoru zezwolił Stalin za zasługi Buriatów w 

walce z faszystami, a po 1972 roku nastąpiła jego rozbudowa. Powrót do Ułan Ude, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

8 dzień: 



Śniadanie - suchy prowiant, transfer na dworzec autobusowy. Wyjazd do Ułan Bator miasta, 

które pomimo zmian zachowało jeszcze sporo socrealistycznego charakteru. Przyjazd do 

stolicy Mongolii, transfer do hotelu, kolacja, nocleg. 

 

9 dzień: 

Po śniadaniu objazdowa wycieczka po mieście. Zwiedzimy klasztor buddyjski Gandan, 

największy w Mongolii z bezcennymi dziełami sztuki. Doskonale można tu zaobserwować 

odradzający się buddyzm i mnichów, którzy ponownie zasiedlili ocalałe z komunistycznych 

pogromów klasztory. Następnie plac Suche Bator z pomnikiem Czingis Chana, gmachem 

Parlamentu i Muzeum Sztuki Narodowej Mongolii. Przerwa na obiad. Po obiedzie zwiedzimy 

zespół architektoniczny Dzajsan, park Buddy. Wizyta w sklepie z wyrobami z kaszmiru. 

Wieczorem zobaczymy koncert folklorystyczny: śpiew gardłowy, akrobatyka, tańce 

narodowe. Kolacja, nocleg. 

 

10 dzień: 

Wcześnie rano wylot do Dalanzadgad - stolicy ajmaku Omnogow, na samo południe 

Mongolii. Śniadanie w formie suchego prowiantu. Jedziemy w kierunku Pustyni Gobi, 

obserwując zmieniające się krajobrazy - roślinność powoli staje się uboga, a osady ludzkie są 

coraz rzadsze. Docieramy do jednego z najciekawszych miejsc, do doliny Elyn Am w 

masywie Gurwan Sajchan, którego wierzchołki przekraczają 2800 m n.p.m. i prawie cały rok 

zalega tu lód. Góry są objęte ochroną w utworzonym tu parku narodowym. Stamtąd 

pojedziemy do wydm piaskowych Chongoryn Els – co znaczy: beżowe, śpiewające piaski. 

Wydmy ciągną się na przestrzeni 100 km i wchodzą w skład Parku Narodowego Gobi 

Gurwan Sajchan. Spacer po wspaniałych wydmach i wizyta u nomadów, którzy znakomicie 

przystosowali się do życia w tym ekstremalnie trudnym terenie i zajmują się hodowlą 

dwugarbnych wielbłądów. Obiad i kolacja w bazie turystycznej Govi, w jurtach (tradycyjnych 

mongolskich namiotach) specjalnie przystosowanych dla zachodnich turystów. 

 

11 dzień: 

Wczesna pobudka, aby zobaczyć przepiękny wschód słońca na pustyni Gobi, jednej z 

najpiękniejszych i najdzikszych pustyń świata. Po śniadaniu przejazd do Doliny Saksaułów i 

klifów Bajanzag. Droga wiedzie przez bezludne tereny, do czasu aż na zupełnym pustkowiu 

wyłonią się czerwone skały - płonące klify Bayanzag. Przepięknie wygląda ten teren o 

zachodzie słońca, gdy piasek nabiera czerwonej barwy - jest to jeden z najpiękniejszych 



widoków na Ziemi. Właśnie tutaj amerykański badacz Roy Chapman Andrews odnalazł wiele 

skamieniałych jaj i szkieletów dinozaurów sprzed dziesiątków milionów lat. Zobaczymy 

,,pustynny las” składający się z karłowatych liczących kilkadziesiąt lat drzew, słynnych 

saksaułów. Obiad i kolacja w bazie turystycznej Govlin, nocleg. 

 

12 dzień: 

Śniadanie, wyjazd w region gór Degler Khangai, gdzie w zakolu rzeki Ongi, znajdują się 

ruiny dwóch buddyjskich klasztorów Ongijn Chijd z XVII w. Kiedyś był to największy 

kompleks klasztorny Mongolii, składający się z 11 świątyń, gdzie zamieszkiwało ponad tysiąc 

mnichów. Zniszczony w latach 30 XX w. jest obecnie odbudowany i z powrotem zasiedlany. 

Obiad i kolacja w bazie turystycznej Ongi. 

 

13 dzień: 

Po śniadaniu wyjazd do dawnej stolicy Mongolii - Karakorum. Zwiedzimy tam wspaniały 

buddyjski klasztor Erden Zuu. Po obiedzie pojedziemy do oazy Bajangobi - co znaczy bogata 

pustynia. Krótki spacer po wydmach, z których będziemy podziać okoliczne góry i doliny 

oraz słuchać śpiewu licznych tu ptaków. Będzie możliwość przejechać się na dwugarbnym 

wielbłądzie (10 EUR). Kolacja nocleg w bazie turystycznej Mongol Altaj. 

 

14 dzień: 

Po śniadaniu kierujemy się do Ułan Bator. Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych zakupy w 

sklepie ,,Wykonano w Mongolii” oraz w Uniwermagu. Ostatni spacer po mieście. Kolacja, 

nocleg. 

 

15 dzień: 

Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do Warszawy przez Moskwę. Przylot do 

Warszawy. 

Świadczenia 

Zakwaterowanie: 

Według programu hotele o standardzie**/***, pokoje 2 osobowe z łazienkami. Jeden nocleg 

w pociągu na trasie Irkuck - Ułan Ude, w wagonach sypialnych, przedziały czteroosobowe. 4 

noclegi w jutrach, na łóżkach z pościelą na terenie pustyni Gobi. 

Wyżywienie: 



Zgodnie z programem - 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje) oraz przez 4 dni pobytu na 

pustyni Gobi 3 x dziennie na (śniadania, obiady, kolacje). 

Transport: 

Przeloty wg programu, pociągi, autobus liniowy, mikrobusy i samochody terenowe 

Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wymienionych w programie, 

wszelkie opłaty administracyjne. 

Opieka polskiego pilota i lokalnych przewodników. 

 

Informacje praktyczne 

 

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 

części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki). 

Cena złotówkowa wraz z III ratą nie obejmują: 

- wiz do Rosji i Mongolii oraz pośrednictwa wizowego 620 zł, 

- pozostałych posiłków nieujętych w programie, 

- zwyczajowych napiwków, ok. 50 USD, 

- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności i wycieczek fakultatywnych. 

Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksymalna: 24. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu 

itd. zostaną przesłane pocztą elektroniczną w liście do uczestników około dwa tygodnie przed 

wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Przy wyjeździe do Federacji Rosyjskiej i Mongolii wymagane są wizy. W celu uzyskania 

wizy należy najpóźniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy dostarczyć do Działu 

Organizacji Almaturu-Katowice (40-096 Katowice, ul. 3 Maja 19/3): 

• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, z 4 wolnymi 

stronami, z czego dwie muszą być obok siebie, 

• prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy do Federacji 

Rosyjskiej (wniosek wypełnia się poprzez stronę internetową https://visa.kdmid.ru), 



• 1 aktualne zdjęcie biometryczne (zgodnie z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej 

dostępnymi na stronie www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, kolorowe na białym tle, 

obejmujące tylko ramiona i twarz na wprost), 

• prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy do Mongolii 

http://ambasadamongolii. pl/wp-content/uploads/2014/10/visa_application.pdf, 

• dwa zdjęcia paszportowe do wizy mongolskiej o rozmiarze 3 x 4 centymetry na białym tle. 

Przy wpłacie I raty należy przesłać do biura skan pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem). 

 

Informacje zdrowotne: 

Nie ma obowiązku szczepień. Jednak jak wszędzie na świecie, również w Polsce, warto być 

zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Należy 

zawsze pamiętać o podstawowych zasadach higieny. W miesiącach letnich należy szczególną 

uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, okularów 

przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. 

 

Pogoda i klimat: 

Odwiedzane tereny położone są w strefie klimatu wybitnie kontynentalnego z mroźnymi i 

suchymi zimami oraz gorącym okresem letnim. Sezon turystyczny przypada na okres od 

końca maja do połowy września. W Irkucku i nad Bajkałem lato jest z reguły bardzo ciepłe z 

temperaturami przekraczającymi 30 °C i często padającym deszczem. Klimat Mongolii jest 

jeszcze bardziej surowy, z upalnym latem i bardzo mroźną zimą (poniżej -30 °C). Opady 

atmosferyczne występują niezwykle rzadko, a większość opadów przypada na okres od 

połowy czerwca do połowy sierpnia. Na pustyni, nawet podczas lata noce mogą być chłodne, 

z temperaturą poniżej 10 °C. 

 

O wyprawie: 

Wyprawa jest dość intensywna, ze względu na duże przestrzenie do pokonania oraz bogaty 

program zwiedzania. Przeznaczona jest dla osób lubiących dynamiczne podróżowanie, 

którym nie przeszkadzają częste zmiany miejsc i korzystanie z różnych środków lokomocji, a 

także dla tych którzy przedkładają chęć dogłębnego poznania kultury obcego kraju nad 

wygody w luksusowych hotelach. Podczas zwiedzania tak odmiennych od zachodnich 

przyzwyczajeń krajów musimy uzbroić się przede wszystkim w otwarty umysł, gdyż niektóre 

rzeczy uważane tam za normalne mogą szokować przybyszów. Mongolia to przede 

wszystkim bajeczne krajobrazy Gobi, bezkresne zielone stepy i błękitne niebo. To kraina 



dzikich gór, krystalicznie czystych rzek i jezior oraz gorącej pustyni. Podróżując po tym kraju 

przemierzymy setki kilometrów po nieutwardzonych drogach i bezdrożach, zachwycając się 

pięknem przyrody i gościnnością ludzi. Przed wyjazdem do Mongolii kilka dni spędzimy w 

rosyjskiej Syberii, w Irkucku i nad jeziorem Bajkał. Oprócz wspaniałych krajobrazów oraz 

wieloetnicznej ludności: Rosjanie, Buriaci, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Polacy, będziemy 

mieli okazję zobaczyć jak szybko i tu następują zmiany. Zobaczymy też jedyną w Rosji 

wspólnotę buddyjską oraz wioskę Starowierców, wyznania powstałego z rozłamu w kościele 

prawosławnym. Syberia to surowy, piękny kraj życzliwych ludzi, z wieloma kontrastami, 

gdzie wschód spotyka się powoli z zachodem. Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących 

aktywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w pokonywaniu trudów dalekich 

podróży i poznawaniu odmiennych kultur. Staramy się w miarę możliwości docierać również 

w miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i 

popularnych. Zakwaterowanie przewidujemy w hotelach 2/3 gwiazdkowych z łazienkami. Na 

pustyni Gobi będziemy mieszkać w jurtach, tradycyjnych namiotach mongolskich 

koczowników. Wyprawie od początku do końca towarzyszy polski pilot. 

 

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem 

egzotyka@almatur.pl lub na facebook.com/almaturwycieczki 

 

Płatności: 

I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji 

II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) – na 45 dni przed wyprawą 

III rata: 550 EUR - część walutowa ceny, uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

 

Terminy i ceny Mongolia, Rosja - Jurty na Gobi     (skrót: JURTY NA GOBI PAX WG PROGRAMU) 
 

Nr grupy Data Cena      

KEEM0603 03.06 - 17.06 11499 zł   10394 zł   Promocja  Rezerwuj  

 15 
dni 

KEEM0819 19.08 - 02.09 11499 zł   10394 zł   Promocja  Rezerwuj  

 15 
dni 

 


