
  Wyprawy z „Szamanem” 

                 Nasze wyprawy organizujemy w terminach od 01 czerwca do 14 września każdego roku 

                  Czas trwania zróżnicowany, ale standardowo waha się od 14 do 16 dni, w zależności od typu wyprawy                                                                                                                                              

                                Plan szczegółowy wyprawy - „ Bajkał i okolice ”          
                                                                                                                                      (objazdówka, rafting, konie) 

 

Koszt wyprawy- 1850 Euro ( plus bilet lotniczy i wiza) 

               Wyprawa objazdowa z elementami: rajd konny (2 dni), spływ raftingowy ( 3 dni), zwiedzanie samochodowe i statkiem ( 9 dni), 

 

Dzień 1 

Przylot do Irkucka. Nocleg w hotelu, pokoje dwuosobowe, zwiedzanie miasta, kolacja. 

 

Dzień 2  

Po śniadaniu transport do Tunkinskiej doliny(Buriacja, 220 km od Irkucka). Zwiedzanie miejsc mocy, kąpiele w  mineralnych 

źródłach. Majestatyczne góry Sajany otaczają  dolinę Tunkinską, tworząc wrażenie nierealnego raju. Nocujemy w domu gościnnym 

(pokoje dwuosobowe, kolacja} 

 
Dzień 3 i 4 

Trzydniowa konna wyprawa -  42 kilometry po wzgórzach  Sajan Wschodnich, noclegi w namiotach, wyżywienie obozowe. 

 

 



 

 Dzień 5 

Zatrzymujemy się w „Niłowoj Pustynnyj”- unikatowa uzdrowiskowa miejscowość, która znajduje się we Wschodnich Sajanach, na 

wysokości  915m. npm. w dolinie górskiej rzeki  Iche-Uchgun.  Nocleg w pokojach dwuosobowych, kolacja . 

 

  

Musicie wiedzieć, że będziemy się poruszali konno, ale nie są wymagane umiejętności  hipiczne. Konie poruszają się 
stępem, a w górach przede wszystkim pomagają nam w transporcie. Korzystamy z ich siły i umiejętności 

przemieszczania się w górach. Obserwujemy świat z ich grzbietu, a jest na co popatrzeć. Konie są spokojne, stonowane i 
nie ma potrzeby się stresować.  

Czekają Was  niepowtarzalne przeżycia. 

Dzień 6  

Spływ katamaranami. 

Po śniadaniu transport  grupy w górę  rzeki  Irkut, do wioski Mondy (strefa przygraniczna z Mongolią-potrzebna przepustka). 

Montaż katamaranów, przygotowujemy się do wodnej przygody ,nocleg w namiotach, wyżywienie obozowe. 

 

 
 

Dzień 7 

Dalszy spływ katamaranami po rzece Irkut (nocleg w namiotach, wyżywienie obozowe). 

 

   
 

Dzień 8 

Wieczorem kończymy spływ, wysiadamy na brzegu rzeki  przy Pensjonacie « Niłowa Pustyń ». Nocujemy w pokojach 

dwuosobowych, kolacja. 



 

 Dzień 9 

Po śniadaniu zmieniamy środek transportu. Podróżujemy samochodem po południowej części Bajkału, zwiedzanie bardziej 

ciekawych miejsc. Docieramy do Ułan Ude, stolicy Buriacji, a następnie do wioski „Tygielek”nad Bajkałem (hotel „Bajkalski Port” ) 

 

  
 

Dzień 10 

Po śniadaniu przepływamy Bajkał wszerz. Statkiem docieramy do świętej wyspy Buriatów – Olchon. Zwiedzamy jej północną 

część. Nocujemy w domu gościnnym, kolacja. 

 

Dzień 11 

Po śniadaniu samochodem docieramy do południowej część wyspy Olchon, zatrzymujemy się u znanego w Buriacji Szamana, 

nocujemy w jego aile, kolacja. 

 

 



 
Dzień 12  

Dzień odpoczynku, zwiedzanie okolicy.Wieczorem obrady szamańskie dla chętnych, nocleg w aile. Wyżywienie obozowe 

 

 
 

Dzień 13 

Po śniadaniu- kierunek Irkuck.Po drodze zatrzymujemy się w  co ciekawszych miejscach.  Nocleg się w hotelu Angara, kolacja.  

 

Dzień 14  

Po śniadaniu transfer na lotnisko - wylot do Moskwy 

 

———————————————— 

Standardowo samolot leci z Irkucka do Berlina, ale można zabukować bilet lotniczy do dowolnego lotniska na świecie 
(wybierając tego typu opcje, trzeba się liczyć z innym kosztem biletu lotniczego) 

Nasz  zakładany  program  w miarę możliwości staramy się  realizować. Trochę  zależy  od pogody oraz kondycji uczestników. 

Jestem jednak  przekonany, że świat jaki  zobaczycie – jego magia i energia spowoduje, że pokochacie go równie mocno jak 

wszyscy, którym go pokazaliśmy. Mimo, że widziałem już trochę ciekawych miejsc –Syberia, a w szczególności okolice Ałtaju lub  

Bajkału, wywołały u mnie syndrom uzależnienia… 

Niestety  podejrzewam, że spotkać to może  również Was – także strzeżcie się…!    ☺   

                                                                                                                 Andrzej (Szaman) Ziółkowski                                                                                                                 

Profesjonalni instruktorzy oraz przewodnicy, wprowadzą Was w ten tajemniczy świat, czuwając jednocześnie nad Waszym 

bezpieczeństwem. Nasze wyprawy na Bajkał, Ałtaj i Kamczatkę zdecydowanie różnią się od standartowych ofert. Nie są to typowe wycieczki - 

bywa emocjonująco i niebanalnie. Czasami trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć smak odkrywania 

pierwotnych terenów przepięknej Syberii. Ostatnie naprawdę dzikie miejsca na ziemi. 

 Program ze wszystkimi szczegółami, jest przygotowywany na długo  przed wyjazdem, a nasze działania zmierzają  do zapewnienia  

Uczestnikom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa. 

www.ostojaszamana.pl 


