
Transsibirska in Naadam

Program po dnevih

A. Transsibirska in Nadam festival, program po dnevih

16 dni

1. Polet proti Moskvi in v hotel. Če bo čas, na večerni sprehod do osvetljenega Rdečega trga.
2. Ogled Kremlja, njegovih cerkva in morda še česa. Zvečer odhod vlaka proti vzhodu.
3. do 5. dan: Mimo Ekaterineburga proti Irkutsku: čas nam krajša pogled na čarobno jezersko
pokrajino. Na 1777 kilometru prečkamo Ural. Kmalu zatem se ustavimo v Ekaterineburgu, nato
pa vstopimo v Sibirijo. Med kratkimi postanki uživamo v spoznavanju običajev in ljudi, ki prihod
vlaka izkoristijo za postavitev lokalnega sejma. Zadnji del poti pred Irkutskom bo še posevej
slikovit.
6. Prihod v Irkutsk ter (odvisno od ure prihoda vlaka) še ogled mesta, ki ga kličejo Pariz Sibirije,
znan pa je tudi po lesenih hišah iz 19.stoletja.
7. Izlet na Bajkalsko jezero, največje in najglobje jezero na svetu. Vožnja z ladjico, obisk etno
muzeja s sibirsko arhitekturo iz 17.do 19.stoletja...
8. Ogled mesta, če ga nismo že prej, oziroma izlet v Burjatsko avtonomno pokrajino (odvisno od
vlaka). Zvečer na vlak proti Mongoliji.
9. Vožnja skozi Mongolijo in spoznavanje pokrajine.
10. Zjutraj prihod v Ulan Bator ter ogled mesta z glavnim trgom, muzejem, s trgom Suhe Bator
in obiskom budističnega samostana Ganden.
11. Udeležimo se festivala Naadam, ki je največji mongolski praznik. Ogled živopisane otvoritve
na centralnem stadionu (tekmovanja iz rokoborbe, lokostrelstva in jahanja).
12. Izlet v okolico (narodni park Gorkhi - Terelj), obisk rejcev konj in spanje v jurtah.
13. Povratek v Ulan Bator mimo zanimivih skalnih formacij. Zvečer z vlakom proti Pekingu.
14. Vožnja čez Mongolijo in kitajsko Mongolijo.
15. Prihod v Peking in ogled mesta. Zvečer obiščemo starodavni Hutong, kjer življenje teče po
starem.
16. Izlet na kitajski zid med krajema Jinshanling in Simatai. Ta del velja za najbolj pristen odsek
Velikega zidu, ki ga ne oblegajo množice turistov ter kazijo plastične stojnice in zabaviščni parki.
Zvečer polet proti domovini
17. Prihod domov.

Nočitve: v hostlih brez lokalne kategorizacije (izbirate lahko med različnimi vrstami sob,
največkrat so na voljo tudi turističnega standarda).

Prevozi: vlak, najeti prevozi, metro, vse brez lokalne kategorizacije.

Lista stvari
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Dobro je vedeti
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