Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Екскурзия Пътешествие Русия-Сибир и Байкал,
Монголия и Китай с Транссибирска железница
цени от

6 300.00 лв.
Дестинация
Сибир
Продължителност
21 дни
Тип настаняване
BB

Сибир
Пътувайте 8000 км през Европа и Азия с бавния ритъм на железницата, която преминава през необятния и
недосъпен Сибир

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ СИБИР, БАЙКАЛ, МОНГОЛИЯ И КИТАЙ С
ТРАНССИБИРСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА
Дати: 03/10 - 21/10/2019
01/05 - 19/05/2020
ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН: СОФИЯ- МОСКВА
Отпътуване от летище София за Москва. Посрещане на летището и трансфер до
хотела. Настаняване и нощувка.
ВТОРИ ДЕН: МОСКВА- ЕКАТЕРИНБУРГ
Свободна сутрин за дейности по избор- отдайте се на почивка и релакс или
разгледайте самостоятелно града. Около обяд трансфер до гара „Казанская“ и
отпътуване за Екатеринбург. Нощувка във влака.
ТРЕТИ ДЕН: ЕКАТЕРИНБУРГ
Ще пристигнете в града късния следобед. Настаняване в хотел в близост до гарата и
нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: ЕКАТЕРИНБУРГ
Днешният ден ще започне с екскурзия до църквата, построена върху останките на
къщата, в която заедно със семейството и прислугата си е разстрелян последният
руски император Николай II. Следва посещение на обелиска „Евразия“, който маркира
границата между Европа и Азия. Обяд. Следобед ще се отправите на обзорна
обиколка на Екатеринбург.
ПЕТИ ДЕН: ЕКАТЕРИНБУРГ-ОТПЪТУВАНЕ
Днес ще отпътувате за Иркутск с влак. Нощувка във влака.
ШЕСТИ ДЕН: ПЪТУВАНЕ С ВЛАК
Днес вашето пътуване с влак ще продължи покрай големи сибирски градове като
Новосибирск и Красноярск. Ще имате възможност да се насладите на прекрасния

природен пейзаж, а няма да липсват и малки селца, в които сякаш времето е спряло.
СЕДМИ ДЕН: ИРКУТСК
Ще пристигнете в Иркутск вечерта. Посрещане и трансфер до хотела. Нощувка.
ОСМИ ДЕН: ИРКУТСК- ОЛХОН (БАЙКАЛ)
Сутринта вашето пътуване ще продължи към Олхон- най- големия остров в
Байкалското езеро. Настаняване в семейна къща за гости. Вечерта ще имате
възможност за истинска руска баня. Нощувка.
ДЕВЕТИ ДЕН: ОЛХОН
Днес ще се отправите на целодневна екскурзия до нос Хобой- най- северната точка на
Олхон.Обяд- пикник. Нощувка.
ДЕСЕТИ ДЕН: ОЛХОН
Свободен ден за самостоятелно разглеждане на забележителности, плаж, разходка
по брега, почивка и други. Нощувка.
ЕДИНАДЕСЕТИ ДЕН: ОЛХОН- ИРКУТСК
Днес ще се върнем обратно в Иркутск, където ще имате свободен следобед за
дейности по избор. Нощувка.
ДВАНАДЕСЕТИ ДЕН: ИРКУТСК- ЗАМИНАВАНЕ
Отпътуване с влак към Улан Батор- столицата на Монголия с население малко над 1
милион души. Нощувка във влака.
ТРИНАДЕСЕТИ ДЕН: УЛАН БАТОР
Пристигане в Улан Батор и транфер до местен ресторант за закуска. След това ще се
отправите на обзорна обиколка на града като ще посетите будисткия манастир
„Гандан“ и Националния исторически музей, където ще се запознаете с подвизите на
Чингис Хан- основателя на Монголската империя, и местните традиции. Вечерта ще
имате възможност да се наслдите на фолклорно шоу с традиционна музика и
монголско гърлено пеене. Нощувка.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ДЕН: УЛАН БАТОР- ТЕРЕЛЖ
Закуска. След това ще се отправите към „Терелж“-девствен национален парк с
горещи извори, река Туул и зона за туристи. Ще посетите скално образувание
„Костенурката“ и будисткия медитационен център „Арябал“. Има възможност да
гостувате на номадско семейство, където да опитате местна храна и напитки.
Нощувка в гер- традиционни кръгли палатки от филц.
ПЕТНАДЕСЕТИ ДЕН: ТЕРЕЛЖ- УЛАН БАТОР
До обяд ще имате свободно време за дейности по желание, а след това ще се върнете
в Улан Батор, като по пътя ще спрете за посещение и обяд в Мемориалния комплекс
на Чигис хан. Свободно време за дейности по желание. Нощувка.
ШЕСНАДЕСЕТИ ДЕН: УЛАН БАТОР- ЗАМИНАВАНЕ
Днес ще отпътувате с вклак към Пекин. Нощувка във влака.
СЕДЕМНАДЕСЕТИ ДЕН: ПЕКИН
Преди обяд ще пристигнете в китайската столица- Пекин. Следва трансфер до хотела
и настаняване. Свободно време за самостоятелно разглеждане на града и опознаване
на китайската култура или почивка. Нощувка.
ОСЕМНАДЕСЕТИ ДЕН: ПЕКИН- СОФИЯ
Напускане на хотела и трансфер до летището за полет до България.
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ДЕН: СОФИЯ
Пристигане на летище София.
ЦЕНА НА ЧОВЕК ПРИ ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ: 6300 ЛВ.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Настаняване и храна по програмата;
- Билети за влак Москва Екатеринбург- Иркутск- Улан Батор- Пекин във втора класа
(купета за четири души);
- Трансфер летище хотел- летище;

- Трансфери по цялата програма;
- Входни такси;
- Екскурзоводско обслужване на английски език;
- Покана за руска виза;
- Покана за монголска виза;
- Покана за китайска виза;
- Водач от България при мин. Събрана група от 10 души.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Самолетен билет София Москва/ Пекин- София- Цена на билета към 01.08.2019- 1090
лв.;
- Виза за Русия;
- Виза за Монголия;
- Виза за Китай;
- Разходи от личен характер;
- Хранения извън посочените;
- Бакшиши;
- Допълнителни нощувки и екскурзии в Москва и Пекин;
- Медицинска застраховка.
За визите: За посещението на Русия, Монголи и Китай българските граждани се
нуждаят от виза. ММ Травел оказва съдействие при кандидатстването като цените са
както следва:
- Виза за Русия 120 лв.;
- Виза за Китай 170 лв.;
- Виза за Монголия 150 лв. (Цените подлежат на препотвърждение в зависимост от
таксите на съответните консулства.)
За влака: Влаковете, с които се осъществява пътуването не са специално
предназначени за туристи, а са обществен транспорт, което ще ви позволи да се
запознаете с хора от различни националности и да комуникирате с тях свободно.
Второкласното купе е четириместно като леглата са на две нива- едно срещу друго.
Има малка маса до прозореца и достатъчно място за багажа. Купетата са по- големи
от тези в Европа, снабдени са с одеала и възглавници, а в началото на пътешествието
се предоставят чаршафи. Всеки вагон се поддържа от двама човека обслужващ
персонал, които ще се погрижат вашето пътуване да протече гладко и ще ви
информират за времето за слизане и качване на спирките. На края на всеки вагон има

баня с тоалетна и малка мивка, като ви препоръчваме да си носите течен сапун и
тоалетни принадлежности. Във влака има ресторант, но персоналът и менюто се
сменят според държавата, през която преминавате, поради което е трудно да се
предвиди качеството на храната. На гарите може да бъде закупена разнообразна и
евтина храна.
За багажа: Тъй като ще трябва сами да носите багажа си ви препоръчваме да
пътувате с туристическа раница вместо с куфар.
За сезона: Най- подходящото време да се впуснете в това приключение е от Април
до Октомври. Ако се престрашите да го направите през зимата ще имате възможност
да видите пълната красота на Сибир. През лютия сезон купетата се отопляват, а
туристи почти няма.
ПРИМЕРНИ ПОЛЕТНИ ДЕТАЙЛИ:
SU2061 София

06.09.2019
(12:25)

Москва Шереметиево

06.09.2019
(15:35)

03:10 AEROFLOT

SU205

Пекин

23.09.2019
(11:40)

Москва Шереметиево

23.09.2019
(14:45)

08:05 AEROFLOT

SU2060

Москва Шереметиево

24.09.2019
(08:15)

София

24.09.2019
(11:35)

03:20 AEROFLOT

Цена на билета към 01.08.2019- 1090 лв.

