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Групов тур 2017 
Москва – Екатеринбург –

Иркутск – Улан Батор - Пекин  
(вкл. фестивала Наадам в 

Монголия)  
29 Юни – 19 Юли 2017 
(21 дни / 20 нощувки) 

 
Това е най–популярният Транс-Сибирски 
маршрут, пресичащ най-голямата страна 
в света от запад на изток.  В рамките на 6-
дневно пътешествие с влак изминаваме 
7.622 км през 5 часови зони. След 
Екатеринбург, Иркутск и Езерото Байкал, 
влакът продължава през пустинята Гоби и 
Китай. Железницата минава през красиви 
пустинни и гористи  местности, малки 
градове и  земеделски земи. Турът 
завършва в Пекин, където разглеждаме 
основните забележителности на града и 
Великата китайска стена. 

 
ОПИСАНИЕ  ДЕН ПО ДЕН 
 
Ден 1. Москва 

Полет София – Москва на Аерофлот. 
Пристигане в Москва и групов трансфер до 
хотела. Настаняване. Вечеря и нощувка. По 
желание: Руско фолклорно шоу „Кострома”  
вечерта. Нощувка в хотел Cosmos 3*. 

Включено хранене: вечеря 

 
Ден 2. Москва 

Обиколка на града, която включва Червения 
Пощад, храма "Василий Блажени" и Кремъл, 
където разглеждаме Оръжейната Палата, 
помещаваща една от най-големите световни 
съкровищници. По желание: Представление в 
Болшой театър. Нощувка в хотел Cosmos 3*. 

 

Включено хранене: закуска 

 

Ден 3. Москва – заминаване 

Закуска и свободна сутрешна програма за 
пазаруване или последно разглеждане на 
града преди качването на влака. Придвижване 
до Ярославската гара, където се качваме на 
влака за Екатеринбург. Нощувка във влака. 

Включено хранене: закуска 

 

Ден 4. Екатеринбург 

Пристигане в Екатеринбург вечерта. Местен 
гид ще ни придружи до хотела, който е 
удобно разположен на 3 минути пеша от 
гарата. Вечеря. Нощувка в хотел Marins Park 
3*. 

Включено хранене: вечеря 

 

Ден 5. Екатеринбург 

Обиколка на града. Обяд. Посещение на 
Романовия Манастир и Обелиска Евразия. 
Нощувка в хотел Marins Park 3*. 

Включено хранене: закуска и обяд 

 
Ден 6. Екатеринбург – заминаване 
Свободо време сутринта. Трансфер до гарата 
и потегляне към Иркутск. 

Включено хранене: закуска 

 

Ден 7. Пътуване с влак 

Преминаваме през стари сибирски градове 
като Новосибирск и Красноярск. Пейзажът в 
тази част на Сибир представлява иглолистни и 
брезови гори, и малки села, останали далеч 
назад от развитието на големите градове. 
Нощувка във влака. 

Включено хранене: - 

 

Ден 8. Иркутск 

Пристигане в Иркутск вечерта. Трансфер от 
гарата до хотела. Нощувка в хотел Angara 3* 

Включено хранене: - 
 
Ден 9. Иркутск – Байкал (Болшие Коти) 

Сутринта посещаваме местния исторически 
музей. Трансфер до селцето Листвянка на 
брега на езерото Байкал. След обяд в местен 
ресторант посещаваме дървената църква, 
пазара и музея на Байкал. В късния следобед, 
потегляме с лодка до малкото село Болшие 
Коти, разположено на красивия западен бряг 
на езерото. След вечеря, свободно време. 
Нощувка в местна дървена къща за гости. 

Включено хранене: закуска, обяд, вечеря 

ВЛАКОВЕ 

Влаковете, които използваме не са 
специално предназначени за туристи; те са 
просто средство за обществен транспорт. По 
време на пътуването ще срещнете много 
хора, които разговарят, хранят се, играят 
игри, четат и се наслаждават на сменящите 
се пейзажи през прозореца. Ще имате 
възможност да слизате от влака и да се 
раздвижите на спирките, където влакът 
спира за 15-20 мин. Гарите често са 
превърнати в оживени пазари, където 
можете  да намерите всичко от домашни 
ястия, плодове и напитки до сувенири и 
дрехи. 

Пътуваме в спални купета за 4 човека 
(второкласно купе). Възможно е да бъдете 
настанени в купе за двама (първокласно 
купе) срещу доплащане, в зависимост от 
наличността. Купетата са снабдени с одеала 
и възглавници, спално бельо се предоставя 
при потеглянето на влака. Вагоните 
разполагат с тоалетни с мивка в двата си 
края.  Във всеки вагон има по две стюардеси, 
които се грижат за ежедневното почистване. 
Влаковете разполагат с вагон-ресторант.  
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Ден 10. Байкал (Болшие Коти) 

Денят е свободен за да се насладим на 
красивата природа по бреговете на езерото – 
възможности за разходка, плаж, плуване, 
руска баня и т.н. Нощувка в местна дървена 
къща за гости. 

Включено хранене: закуска, обяд, вечеря 

 

Ден 11. Байкал (Болшие Коти) – Иркутск 

Потегляме рано сутрин с лодка обратно към 
Листвянка, от където се придвижваме обратно 
към Иркутск. По пътя посещаваме местния 
етнографски музей на открито с уникала руска 
дървена архитектура. Пристигане в Иркутск по 
обяд, свободно време следобяд. По желание: 
обяд и вечеря в местен ресторант. Нощувка в 
хотел Angara. 

Включено хранене: закуска 

 

Ден 12. Иркутск – Улан Батор 

Сутрешен трансфер до гарата, откъдето 
продължаваме с влак до Улан Батор. Нощувка 
във влака. 

Включено хранене: закуска (опакована) 

 
Ден 13. Улан Батор (Фестивала Наадам) 

Пристигаме в Улан Батор сутринта. 
Придвижваме се от гарата до местен 
ресторант за закуса. Този ден е посветен на 
фестивала Наадам – най-популярното събитие 
за традиционни спортове в Монголия. Ще 
посетим церемонията по откриването и ще 
обиколим стадиона  за да погледаме борба, 
традиционната игра Шагай, както и да се 
срещнем с интересни местни хора. Обяд. 
Продължаваме към терена за конни 
състезания. Вечерта е свободна. Нощувка в 
хотел Dream 3*.  

Включено хранене: закуска, обяд 

 

Ден 14. Улан Батор – Терелж 

След закуска потегляме от Улан Батор за 
националния парк Терелж (около 75 км) 
разположен на обширна територия сред 
монголските степи. Тук разглеждаме 
внушителните скални образувания и духовния 
център Арябал. Ще гостуваме на номадско 
семейство и ще имаме възможност за 
дегустиране на местна храна и напитки. 
Нощувка в юрти.  

Включено хранене: закуска, обяд, вечеря 

 
Ден 15. Терелж – Улан Батор 

Свободно време в Терелж. Възможности за 
разходка и езда из красивите околности. По 
обяд, връщане до Улан Батор, като по пътя 
посещаваме мемориалния комплекс посветен 
на Чингиз Хан с 40-метров паметник на 
древния владетел. Вечерно фолклорно шоу с 
монголско гърлено пеене и традиционна 
музика.  Нощувка в хотел Dream 3*. 

Включено хранене: закуска, обяд, вечеря 

 

Ден 16. Улан Батор 

Днес ще опознаем монголската столица. По 
време на обиколката ще посетим най-
популярните забележителности в града – 
площада Сукхбатор с парламента, паметника 
Зайсан, будисткия манастир Гандан Хиид и 
историчестия музей. Следобедът е свободен. 
Нощувка в хотел Dream 3*.  

Включено хранене: закуска 

 

Ден 17. Улан Батор - заминаване 

Потегляме сутринта с влак до Китайската 
столица Пекин (около 30 часа). Вечерта 
пристигаме на границата, където колелата на 
вагоните трябва да бъдат сменени поради 
различната широчина на релсите в Китай. 
Нощувка във влака. 

Включено хранене: закуска (опакована) 

 

Ден 18. Пекин 

Пристигане в Пекин преди обяд. Придвижване 
до хотела и настаняване. Свободно време. 
Нощувка в хотел Rainbow 4*.  

Включено хранене: - 

 

Ден 19. Пекин 

След закуска обиколка на града. Започваме 
със Забранения град (до площада 
„Тиананмън“), където са управлявали 
династиите Мин ин Ян. Тук разглеждаме 
селекция от 800 впечатляващи сгради, за 
които се смята, че помещават 9,999 стаи. След 
обяд, продължаваме към Летния дворец. 
Нощувка в хотел Rainbow 4*.    

Включено хранене: закуска 

 

Ден 20. Пекин 

След закуска в хотела, продължаваме 
програмата с кулминацията на тура в Китай: 
Великата китайска стена. Да застанеш на тази 
изумителна конструкция, разпростираща се на 
6,000 км, е незабравимо преживяване. След 
обяд се връщаме в Пекин, където посещаваме 
една от 13те гробници на династията Мин. 
Вечеря и транспорт до театъра където 
гледаме представление на световно-
известните китайски акробати. Нощувка в 
хотел Rainbow 4*. 

Включено хранене: закуска и вечеря 

 

Ден 21. Заминаване 

Групов трансфер до летището  за полета на 
връщане. 

Включено хранене: закуска 

 
Цена без самолетен билет: 6055 лева 
 
Размер на групата е 10-16 души.  
 
Цената включва: Билет за влака Москва – 
Екатеринбург - Иркутск – Улан Батор – Пекин 
за втора класа (4-местно купе); всички 
обиколки и трансфери описани в програмата; 

водач от агенцията при минимум 10 записани; 
местни английско-говорещи гидове на всички 
обиколки; настаняване в местата описани в 
програмата (запазваме правото да сменяме 
хотелите с подобни, при липса на свободни 
места); храна според описанието в 
програмата; входни такси, включително тези 
за фестивала Наадам; покани за визи за Русия 
и Китай 
 
Цената не включва: международни 
самолетни билети; руска, китайска и 
монголска виза; мед. застраховки; лични 
разходи. 

При допълнително заплащане: Двуместно 
купе във влака (първа класа): 1095 лв на 
човек, подлежи на потвърждение в 
зависимост от наличните места. Единична стая 
в хотелите (13 нощувки): 1065 лв. 

Ваксини: Няма задължителни ваксинации за 
държавите, през които минава тура. За 
индивидуални нужди се консултирайте с 
личния си лекар или посетете сайта на СЗО 
(Световната здравна организация) за най-
актуалните препоръки. 
 
Гидове и водач на тура: Има местни 
англиийско-говорящи гидове на всички 
обиколки от тура. Водач от агенцията 
придружава групата по време на цялото 
пътуване при минимум 10 души. 
 
Препоръчваме: 

Носете долари и евро по време на тура. 
Има банкомати и в трите страни, през които 
преминаваме, но винаги е по-добре да 
разполагате с пари в брой, особено във 
влака и по време на обиколките извън 
градовете. 
 
Забележителности 
 
Москва 
Без съмнение по-руски град от Санкт 
Петербург, Москва често е определяна като 
“Душата на Русия”. Москва оставя без дъх 
новодошлите; контрастите и впечатленията са 
всеобхватни. Кремъл заслепява с цветните си 
куполи  и блестящите си кули, докато 
предградията са мрачни и изпълнени със сиви 
бетонни блокове. Улиците са задръстени от 
натоварения трафик, но под земята ще 
намерите една от най-големите и ефективни 
метро системи в целия свят. В центъра на 
града ще намерите както приветливи 
магазини предлагащи всевъзможни западни 
стоки, така и многобройни пазари, където 
можете да намерите руски кожени шапки и 
плъстени ботуши. 
В центъра е Червения Площад, в чийто край е 
разположен  храма "Василий Блажени" с 
цветните си лукообразни куполи. Не 
пропускайте да посетите вътрешността на 
Московският кремъл, където се намират 
красиви катедрали редом с камбанарията на 
Иван Велики, царската камбана, както и 
пърламентът, където е заседавало и 
съветското правителство. Друго типично руско 
преживяване е представление в Болшой 
театър  (за което може да запазим билети). 

http://www.who.int/topics/travel/en/
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Москва предлага и много музеи от световна 
класа. Ценителите на изкуството в никакъв 
случай не трябва да пропускат Третяковската 
галерия и Музея на изящните изкуства 
Пушкин, които са дом на велики 
произведения на руското и импресионистично 
изкуство. Градът предлага множество 
национални и етно ресторанти в широк 
ценови диапазон. Ярославската гара е 
отправната точка на Транссибирската 
железница.   

 
 
Екатеринбург 
Само няколко града на изток от Москва са 
останали в историята и един от тях е 
Екатеринбург – предимно познат като 
мястото, където през 1918 болшевиките 
брутално покосяват последното царско 
семейство. Градът е заобиколен от обширни 
гори в подножието на планината Урал, 2000 
км на изток от Москва. Основан е през 1723, 
когато Петър Велики построява металургичен 
завод в Урал и кръщава града на жената на 
царя, Катерина. 
Днес Екатеринбург е процъвтяващ град с 
повече от 1 млн. жители: тук Борис Елцин 
стартира политическата си кариера , преди да 
стане президент на Русия. 
 
Една от най-популярните забележителности 
около града е обелиска Европа-Азия, 
обозначаващ границата между двата 
континента.     
 

Иркутск и Байкалското езеро 
Иркутск е разположен на двата бряга на река 
Ангара. В старата му част може да се види 
автентична дървена архитектура от Царския 
период. Само на 64 км се намира езерото 
Байкал: една от най-впечатляващите 
природни забележителности в света. Водата в 
езерото е съвършено чиста, а като количество 
водата може задоволи нуждите на целия свят  
за 40 години ! 
 

Освен, че е най-старото езеро на света, Байкал 
има уникална флора и фауна: две трети от 
500те растителни и 1200те му животински 
видове не се срещат никъде другаде по света, 
като например байкалския тюлен и 
байкалския омул – риба наподобяваща 
сьомга.  Няколко пешеходни пътеки из 
близките планини минават край брега. 
 

 
 
 
Улан Батор 
Въпреки, че населението на Улан Батор е  над 
1 млн. души, градът притежава донякъде 
селска атмосфера, в центъра например може 
да срещнете разхождаща се крава, а в 
покрайнините все още има хора живеещи в 
юрти. Една от най-интересните 
забележителности е  манастира "Гандан 
Тегчилен" – Будистки център датиращ от 1840, 
и състоящ се от четири храма, най-високият от 
които се извисява на 42 метра. Въпреки това, 
ще се запознаете с истинската Монголия 
извън Улан Батор. Подобно на техните деди, 
по-голямата част от населението води 
номадски живот из степите, което може да ви 
пренесе доста назад във времето. 
 
Фестивала Наадам 
Произходът на фестивала Наадам е тясно 
свързан с историята и културата на страната. 
Монголците имат богата военна история и са 
известни с великите си императори. 
Войниците на Чингис хан били избирани 
според силата, подвижността и гъвкавостта 
си, демонстрирани от техните умения по 
борба, хвърляне на копие, стрелба с лък и 
езда, по време на националните състезания. 
Трите мъжки спорта – борба, състезателна 
езда и стрелба с лък – били практикувани 
като организирано събитие преди и след 
големи битки, което впоследствие 
придобило сегашното си име – Наадам. 
 
По време на двувековното управлние на 
Китайската династия Кин (от края на XVII век 
до началото на XX век),  лидерите на племето 
Манчу наложили правило, според което 
монасите не могли да практикуват 
традиционни спортове като борба и стрелба с 
лък. Това бил опит да се намали броя на 
участниците в масови събития, по-специално 
в Наадам, и в последствие да  попречи на 
монголските мъже да получат физическа 
подготовка и да участват в организирани 
борби за независимост. За щастие, 
монголците успели да съхранят 
традиционните си спортове като 
организирали маломащабни събития от типа 
на Наадам, които включвали борба, стрелба с 

лък и езда, по повод на различни поводи 
като поклоничество на свети места, сватби и 
религиозни ритуали. 
 
По-късно през 1920 г, Наадам се превръща в 
национален празник, който почита победата 
на Националната революция и формирането 
на независимата монголска нация. Оттогава, 
значението на Наадам се променя от символ 
на масова битка или физическа тренировка в 
национален празник. 
 
Пекин и Великата Китайска Стена 
През последните двадесет години градът 
получава икономическа свобода, която го е 
превърнала в международен бизнес център. 
Днес в Пекин живеят над 10 милиона жители, 
а развитието му е експанзивно през 
последните 20 години. Пекин е столица на 
държавата от 1000 години насам, а през 1400 
г. Забраненият град е издигнат като 
императорска резиденция.  
Централната част е разделена на северна, 
южна, западна и източна части, като по 
средата са разположени Забранения Град и 
императорския дворец. Градската уредба 
отразява Китайската представа за света, 
според която територията около двореца 
символизира Китай като „Средното царство” 
(или Централното царство). Други 
задължителни забележителности са     
площада „Тиананмън“ (Небесният мир), 
Небесния храм и Летния дворец. 
 
Великата Китайска Стена е символ на Китай 
не само за милиони туристи, но и за 1,5 
милиарда китайци. Това е най-голямата и 
дълга конструкция на земята създадена от 
човека. Стената е дълга над 6 000 км, 
въпреки че точните размери нямат значение 
докато се разхождате по нея. Няколко хиляди 
километра повече или по-малко няма да се 
отразят на вълнението ви, докато се 
намирате на стената, прекосяваща планински 
върхове и долини.   
 
В миналото стената е служила като защита на 
Пътя на коприната - китайският търговски 
коридор към страните от Близкия изток и 
Римската империя. 
От Пекин можете да хванете самолет за 
обратно или да продължите пътешествието 
си из Китай и региона.  
 
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ПЕНГУИН 
ТРАВЪЛ! 
      
 


