
   

   Bajkal je nejhlubší a nejvodnatější sladkovodní jezero světa a jeho okolí 

patří k nejkrásnějším oblastem Ruska a Sibiře. Průzračnou hladinu jezera 

lemují na obou březích horská pásma, jejichž hřebeny se vypínají až 2000 

metrů nad jeho hladinu. Na mnoha místech padají strmé svahy přímo do vody 

a vykrajují opuštěné romantické zátoky s písečnými i oblázkovými plážemi, 

lákajícími k osvěžující koupeli. 

   Po břehu jezera se projedeme i unikátní „Krugobajkalkou“, která byla dří-

ve součástí Transsibiřské magistrály a která nás ukolébá do rytmu zdejšího 

neuspěchaného života… Okruh zahájíme i zakončíme v Irkutsku na Angaře, 

jednom z nejstarších měst Sibiře. 

  Tak tedy na Sibiř… …aneb tam, kde lišky nedávají dobrou noc! 
 

                      

 

PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ  

NA CESTU… 

 

 

 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

                     OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY    
               ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

    S OVýTem BAJKAL  

    A DÁLNÝ VÝCHOD 
     14.července-3.srpna 2016 

     a 

    S OVýTem BAJKAL  
     14.-28.července 2016 

 
 



INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    ve čtvrtek 14.července 2016 v 7.30 hodin v Praze před budovou Hlavního nádraží ve Wilsonově ulici 

na stanovišti autobusů DB. 

      Svoz ze Cvikova a České Lípy do Prahy bude pro zájemce zajištěn za příplatek 250.-Kč/os.,  

resp. jezdí autobusová linka Nový Bor-Česká Lípa-Praha,Holešovice ve 4.55 hodin z N.Boru a v 5.15 ho-

din z České Lípy aut.nádr. (odjíždí i ze zastávky Borská) 
 

      program akce   
 

       1.den – čtvrtek 14.července 2016: v 8.00 hodin odjezd a cesta z Prahy 

do Mnichova na letiště J.Strausse autobusem společnosti Deutsche Bahn 

(příjezd ve 12.08 hodin), odlet z Mnichova letadlem společnosti  S7 – 

Siberian Airlines v 16.10 hodin do Moskvy na letiště Domodědodvo (přílet 

ve   20.15 hodin místního času (doba letu 3:05 h), přestup a ve 22.55 hodin 

odlet stejné letecké společnosti do Irkutsku., noční přelet., 

       2.den – pátek 

15.července 2016: v 9.30 

hodin přistání na letišti 

v Irkutsku (doba letu: 

5:35 h), odbavení a pře-

vzetí vozidel, kterými se budeme přesunovat v oblasti Bajkalského jezera. 

Prohlídka centra města IRKUTSK položeného na břehu řeky Angary. 

Vydáme se k typickým dřevěným roubeným domům děkabristů, navštíví-

me zdejší chrámy a odpočineme si ve stínu parků., v podvečer ubytování 

v hotelu a nocleh., 

       3.den – sobota 16.července 2016: snídaně a po snídani přejezd podél 

Angary do městečka TELCA, kde si prohlédneme místní skanzen 

s etnografickým muzeem. Odpoledne dojezd do LISTVJANKY, kde 

můžete navštívit zdejší limnografické muzeum s akváriem, kde chovají mj. 

bajkalské tuleně – tzv. něpry. V podvečer výlet lanovkou nebo výstup pěšky na ČERVENÝ KÁMEN. Ubytování v hotelu a 

nocleh.,  

       4.den – neděle 17.července 2016: snídaně, celodenní výlet částečně železnicí KRUGOBAJKALKA (bývalá součást 

Transsibiřské magistrály, dnes jen výletní vlak jezdící podél Bajkalského 

jezera). Svezeme se s ním zhruba k obci POLOVINKA a poté se vrátíme 

zpátky do Listvjanky autem. Nocleh na stejném místě., 

       5.den – pondělí 18.července 2016: ráno po snídani návštěva zdejšího 

trhu v LISTVJANCE a poté přejezd okolo Bajkalu do města 

SLUDJANKA, kde se zastavíme nejprve u nádraží postaveného 

z mramoru a u památníku stavitelům Transsibiřské magistrály. Je zde také 

možnost návštěvy muzea minerálů. Odpoledne pěší výšlap do pohoří 

CHOMAR DABAN, po návratu ubytování a nocleh.,  

       6.den – úterý 19.července 2016: po snídani přejezd do ARŠANU – 

lázeňského letoviska pod horami VÝCHODNÍ SAJANY., odpočinek, 

ubytování, nocleh., 

       7.den – středa 20.července 2016 a 8.den – čtvrtek 21.července 2016: 

pěší výlety v oblasti VÝCHODNÍCH SAJAN budou upřesněny na místě., 

zde se jedná o 3000 metrů vysoké pohoří s termálními prameny, divokými říčkami., v průběhu dvou dnů návštěva burjatské 

vesnice TAGARCHAJ, TUNSKINISKÉ DOLINY, soutěsky s říčkou 

Kyangarga, možnost výstupu na vyhlídkový vrchol PIK LJUBVI (2222 

mn.m.)., noclehy ve stejném zařízení v Aršanu., 

       9.den – pátek 22.července 2016: celodenní přejezd z Aršanu podél 

jihovýchodních břehů Bajkalského jezera do UŠT-BURGUZIN, kde bu-

deme mít zajištěno ubytování a nocleh., 

       10.den – sobota 23.července 2016: snídaně, po snídani výlet po pí-

sečné kose do obce 

MONACHOVO a na 

SVJATYJ NOS – navští-

víme pláže, termální prame-

ny u ZÁTOKY ZMIJÍ 

atd.). Odpoledne přejezd do 

města Ulan-Ude., ubytování 

a nocleh., 

       11.den – neděle 24.července 2016: snídaně, dopoledne prohlídka ULAN-

UDE, města, kde mají největší hlavu Lenina na světě... Daleko zajímavější je 

výlet do blízkého buddhistického IVOLGINSKÉHO KLÁŠTERA (Datsan) - 

jediného buddhistického kláštera na území Ruska. V podvečer nás čeká pře-

jezd z Ulan-Ude do Sludjanky, kde máme zajištěn nocleh., 



 

 

 

       12.den – pondělí 25.července 2016: snídaně a cesta přes Irkutsk na 

OSTROV OLCHON, v podvečer prohlídka rybářské vesnice  CHUŽIR, 

kde budeme další 2 noci ubytováni., 

       13.den – úterý 26.července 2016: celodenní výlet terénními auty 

(pokud se nám je podaří zajistit…, cena bude domluvena až na místě) na 

nejsevernější mys – MYS CHOBOJ, příp. k JEZERU SARA-NUR., 

nebo pobyt v CHUŽIRU., pozdě večer přesun do Irkutska,  

skupina jen na Bajkal: po půlnoci dojezd na letiště, odbavení a ráno 

odlet., 

skupina, která pokračuje v akci cestou na Dálný východ: okolo půlno-

ci ubytování v hotelu a nocleh., 

       14.den – středa 28.července 2016: skupina jen na Bajkal: v 6.20 

hodin odlet letadla 

společnosti S7 do 

Moskvy na letiště Demodědovo (přílet v 7.40 hodin místního času, 

doba letu: 6:20 hodin), přestup a ve 13.05 hodin odlet letadlem stejné 

společnosti do Mnichova, přílet do Mnichova v 15.15 hodin. Odjezd 

autobusu Deutsche Bahn z Mnichova z letiště v 17.45 hodin, předpo-

kládaný příjezd do Prahy ve 21.53 hodin. Přeprava z Prahy domů 

není zajišťována.  

               Skupina, která pokračuje v akci cestou na Dálný východ: 
cesta na nádraží v Irkutsku a v 10.16 hodin odjezd vlaku 

TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY do Chabarovska., dva dny a dvě 

noci na lůžku v tomto lůžkovém vlaku, 2.třída (kupé po čtyřech, máme 

zajištěna dolní lůžka), lehké snídaně jsou ve vlaku zajištěny v ceně 

jízdného, další dostupná strava ve vlaku se nepodařila zjistit., 

       15.den – čtvrtek 29.července 2016 a 16.den – pátek 30.července 2016: přejezd ve vlaku., noc ve vlaku., občerstvení ve 

vlaku., vlak zastavuje ve stanicích: Sludjanka, Bajkalsk, Misovaja, Ulan-Ude Pass, Novojlinskij, Petrovskij Savod, Bada, 

Chilok, Tšita 2, Karymskaja, Solnzevaja, Šilka, Priskovaja, Kuenga, Černiševsk-Sabajkalsk, Jireken, Silovo, Mogocha, Ama-

sar, Erofej Pavlovič, Uruša, Skovorodino, Magdagatschi, Tigda, Šimanovskaja, Svobodnij, Seriševo, Belogorsk, Ekaterino-

slavka, Zavijatija, Bureja, Archara, Kundur-Chabarovskij, Oblutše, Isvestkovaja, Birobidshan, Chabarovsk…,  

              17.den – sobota 31.července 2016: včasně ráno (ve 2.42 hodiny) příjezd do 

CHABAROVSKA, odpočinek a v průběhu dne celodenní poznávání města, položeného na 

soutoku řek Amur a Issuri cca 20 km od čínských hranic. Hned před nádražím spatříme pa-

mátník J.P.Chabarovu, po kterém dostalo město název. Dále navštívíme mj. chrám Úspěchu 

Matky Boží, chrám Sarafima Sarovského, pravoslavný chrám na náměstí Slávy, memoriálový 

komplex padlým vojákům, Leninovo náměstí, pěkně upravený park Dinamo s fontánami a 

restauracemi, Nábřežní promenádu, Muravjovo-Amurskovu ulici, která je osobitou kronikou 

architektury města 19. a 20.století, a také Památník N.N.Muravjovu-Amurskomu 

v Centrálním parku na Amurském útesu, odkud je pěkný výhled na řeku a část města. Tento 

památník se objevuje také na 5000.ti tisícové ruské bankovce. Ubytování v hotelu a večer 

ještě výlet ke slavnému Amurskému mostu! Nocleh., 

       18.den – neděle 1.srpna 2016: snídaně, dopoledne volno v CHABAROVSKU, možnost 

návštěvy některého z četných muzeí (Muzeum Amurského mostu, Muzeum Chabarovského 

kraje, Muzeum umění, Archeologické muzeum apod.). V poledne cesta místní dopravou na 

letiště v Chabarovsku, odbavení a ve 14.20 hodin odlet letadlem společnosti Aeroflot do 

VLADIVOSTOKU (předpokládaný 

přílet v 15.40 hodin, doba letu: 1:20 

hodin), po odbavení na letišti převzetí 

auta a cesta do města, podvečerní pro-

cházka po nábřeží Japonského moře 

v tzv. Zlatém rohu. V podvečer ubyto-

vání v hotelu a nocleh., 

       19.den – pondělí 2.srpna 2016: snídaně, dopoledne výlet na tzv. 

Orlí hnízdo ve VLADIVOSTOKU – vyhlídka na město a most nad 

zálivem Zlatý roh. Podíváme se na nádraží s milníkem 9288 km od 

Moskvy, které je konečnou Transsibiřské magistrály. Uvidíme i rodný 

dům Yula Brynnera a muzeum ponorky S-56 „Stalinec“. Odpoledne 

pak přejedeme přes druhý 

nejvyšší most světa (pylon 

321 metrů) na RUSKÝ OSTROV a k nejjižnějšímu MYSU EGERSHELD 

s majákem „na konci země“. Na ostrově obranné pevnosti a pláže… Večer návrat 

do Vladivostoku, volno a nocleh ve stejném hotelu., 

       20.den – úterý 3.srpna 2016: po snídani cesta na letiště ve Vladivostoku a 

v 9.15 hodin odlet letadlem společnosti Aeroflot do Moskvy na letiště Šeremetěvo 

(předpokládaný přílet v 10.45 hodin místního času, doba letu: 8:30 hodin), v 15.20 

hodin odlet letadlem společnosti SmartWings do Prahy. Předpokládaný přílet do 

Prahy na Letiště Václava Havla je v 17.10 hodin (doba letu: 2:50 hodin). 

 

 



 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v penzionech a bungalovech, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích, jen výji-

mečně vybavených toaletou a sprchou (vesměs budou tato zařízení společná). DOPORUČUJEME VZÍT 

Z DOMOVA HYGIENICKÉ POTŘEBY VČ.TOALETNÍHO PAPÍRU A RUČNÍKŮ!  

V některých místech  máme zajištěny snídaně (celkem 9x, u prodloužené akce 2 snídaně ve vlaku a 3 snídaně 

v hotelech na Dálném východě). 

Po celé zemi lze ve městech  najít rychlá občerstvení i velice slušné restaurace s obsluhou.  

Ceny jsou v hlavních centrech obou měst vyšší než u nás, srovnatelné s cenami v Západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je vesměs pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 3.února 2017 a platné 

vstupní  turistické vízum. 
 

      čas 
V Rusku je několik časových pásem. Moskva je oproti nám, vzhledem k tomu, že od roku 2011 v Rusku neplatí 

letní čas, o 1 hodinu napřed, v Irkutsku je o 6 hodin víc než u nás a na Dálném východu v Chabarovsku a Vladi-

vostoku o 9 hodin víc než u nás.    
 

    jazyk                                

V Rusku je úřední řečí ruština.           
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika nemá s Ruskem dohodu o bezplatné zdra-

votní péči, která se netýká  pro případ první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v této části Ruska bývá v tomto období 17-23 stupňů Celsia. Nezapomeňte na přikrývku 

hlavy či klobouky, sluneční brýle pro případ slunečního záření, repelent proti komárům, stejně jako moskytiéru 

proti komárům, máte-li ji.  
 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 10.00-18.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být do/z Ruska dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, podmínky se často mění! 

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž vhodný. V případě, že nehodláte vstupovat do kostelů, pak je dobré vzít s sebou také krátké 

kalhoty a lehčí oblečení. 

 

    doprava po Rusku, zavazadla 
Přeprava v první části akce bude uskutečněna dvěma vozidly po 4 lidech, přeprava na Dálném východě pak 

jedním autem. 

V Chabarovsku se budeme přepravovat městskou hromadnou dopravou, na přepravu je třeba cca 300.-RUB. 

Zavazadla k odbavení pro cesty letadlem mohou vážit max. 20 kg a jejich odbavení je v ceně letenky, pro účast-

níky akce včetně Dálného východu pak jen 15 kg (vzhledem ke zpátečnímu letu Moskva-Praha). 
 



    bezpečnost 
V Rusku není víc nebezpečno než jinde na světě., přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 02, hasiči - 01 a zdravotnická záchranná služba - 03 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Rusku třeba. 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Ruska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 14.00 hodin a od 

15.00 do 19.00 hodin ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

 

    měna, doporučené kapesné  
Ruskou měnou je RUSKÝ RUBL  (= 100 kopějek), označované mezinárodním symbolem RUB.  

Momentální kurz je cca 40.-Kč za 100.-RUB. 

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

obou měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné: 

V některých kostelech se platí vstupy 50.- až 200.-RUB.  

Celkem doporučujeme cca 2000.-RUB  na jízdné a vstupenky, cca 15000.-RUB na stravu (prům.cena oběda 

nebo večeře je cca 350.- až 500.-RUB, pizza stojí od 100.-RUB,  káva 50.-RUB, capuccino 60.-RUB, Coca-Cola 

cca 60.-RUB. Prodloužená akce o Dálný východ pak cca 20000.-RUB na stravu. 

Pohlednici zakoupíte za cca 20.-RUB, známku do CZ za 80.-RUB.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 16000.- až 22000.-RUB 

Ceny vstupů pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

      náboženství 
V Rusku je nejvíce rozšířené pravoslavné náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den dopoledne i v 

podvečer  a každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. Pravoslavní věřící se křižují třemi prsty (nej-

prve hlavu, potom břicho, pravé a levé rameno). 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Rusku: 

ul.Julia Fučíka 12/14, Moskva, telefon: (495)2760701, konzulární úsek (495)2760715  

Velvyslanectví Ruska v ČR: 

Korunovační 34, 16000 Praha 6-Bubeneč 

tel.: 233375650, 233379473 

Český dům v Moskvě: 

ul.3-aja Tverskaja-Jamskaja 36/40, tel.: (499)9782110 
 

 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 

 


