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1. Kazan  2. Sviazhsk  3. Irkutsk  4. Llac Baikal
5. Listvianka
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Vols de la companyia Aeroflot, classe turista. Es-
tada a hotels de 4**** a Kazan i Irkustk i de 3*** 
a Olkhon. Pensió completa durant tot el viatge. 
Servei de maleters a tots els hotels. Guia acom-
panyant d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita 
de Kazan amb entrada al Kremlin. Navegació pel 
Volga fins a Sviyazhsk. Visita de Sviyazhsk. Visita 
de la casa de Vladimir Lenin. Visita d’Irkutsk. Re-
corregut del tram Crugobaikalskaya del Transsibe-
rià.Visita del Museu de Limnologia de Listvianka. 
Visita del Museu Etnogràfic d’Ust Orda. Excursió 
amb vaixell a les illes Ushkaniy. Excursió panoràmi-
ca amb 4x4 de l’illa Olkhon fins al cap Hoboi. Visita 
d’un poble buriat. Visita de la mansió Volkonsky a 
Irkutsk. Assegurança d’assistència en viatge amb 
la companyia Europea.

Observacions: Visat necessari. El seu preu NO 
està inclòs al preu del viatge.

Què inclou Mapa

Rússia asiàtica

1. Llac Baikal

Viatge al cor de Sibèria

19
Data de sortida

juliol

6.140 
€

710 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 



LLARG RECORREGUT I 27

Us agraden els llocs remots? So-
mieu en visitar llocs inaccessibles? 
Voleu ser pioners a les destinacions 
més aïllades del planeta? Si la res-
posta a totes aquestes preguntes 
és afirmativa, si sou viatgers ex-
perts a la recerca d’indrets perduts, 
aquest és el vostre viatge! El llac 
Baikal està situat al bell mig de Si-
bèria, lluny de tot i de tothom. I no 
només pels quilòmetres, que són 
molts, sinó sobretot per la dimen-
sió històrica de Sibèria en l’imagi-
nari col·lectiu d’Europa i del poble 
rus. Tot i això, les magnituds super-
latives de Sibèria no són suficients 
per empetitir les del mateix llac. El 
Baikal és el llac d’aigua dolça més 

gran del món, amb 31.494 quilò-
metres quadrats de superfície (la 
mateixa que Catalunya!), 650 quilò-
metres de longitud, gairebé 80 qui-
lòmetres d’amplada i més de 1.400 
metres de profunditat, un veritable 
mar interior envoltat pels paisatges 
infinits de la taigà. També és el més 
antic, amb una edat estimada de 
25 milions d’anys. I per a molts, 
una de les meravelles naturals del 
planeta. A Eurovacances ja us hem 
portat a Moscou i a Kamtxatka, els 
dos extrems del país més gran del 
món. Ara us volem portar al centre 
del país, als horitzons infinits de Si-
bèria, al cor perdut d’Àsia!

.1

2. Illa Olkhon

.2

Visitem Kazan i descobrim un 
dels kremlins més extraordina-
ris de Rússia.

Explorem les costes i illes del 
llac Baikal, una de les merave-
lles naturals del planeta.

Recorrem un tram del Transsi-
berià, el tren de llarga distància 
més famós del món.

Coneixem Irkutsk, la ciutat més 
important de Sibèria.
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1r Dia. Volem a Kazan.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol a Moscou, on connectarem amb 
el vol a Kazan, capital de la República del Ta-
tarstan. Després d’aterrar ens instal·larem a 
l’hotel per descansar.

2n Dia. Kazan.
Avui dedicarem el dia a conèixer la ciutat, una 
de les més importants de la Federació Rus-
sa. Durant el recorregut visitarem el Krem- 
lin, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Al seu interior destaquen la Ca-
tedral de l’Anunciació i l’imponent Mesquita 
de Qol Sarif, una de les més grans del món 
islàmic. També veurem l’exterior de les mes-
quites de Mardzhani i Anapaevskaya i passe-
jarem pel cèntric carrer de Bauman, situat al 
centre de la ciutat. Dinarem durant les visites 
i a la tarda retornarem a l’hotel. 

3r Dia. Kazan - Sviazhsk - Kazan.
Després d’esmorzar ens dirigirem al moll flu-
vial per navegar les aigües del Volga fins a la 

ciutat de Sviazhsk, una localitat fortificada a 
mitjans del segle XVI, en temps d’Ivan el Ter- 
rible. Durant la nostra visita veurem els mo-
nestirs, esglésies i catedrals que enriqueixen 
el centre monumental i ens aproparem al 
monument a les víctimes del camp de tre-
ball stalinista. Dinarem i a la tarda anirem a 
conèixer el monestir de Raífa, del segle XVII. 
Abans de retornar al nostre hotel encara ens 
quedarà temps per visitar la casa de Vladimir 
Lenin, on el revolucionari va viure mentre es-
tudiava a la Universitat de Kazan.

4t Dia. Kazan - Moscou - Irkutsk.
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’ae-
roport de Kazan per agafar el vol a Moscou. 
Dinarem al mateix aeroport de la capital i 
després agafarem el vol a Irkutsk. Aquest vol 
ens transportarà des de la Rússia europea 
fins al cor de la Sibèria asiàtica, a 5.000 qui-
lòmetres de la capital. Sopar a bord.

5è Dia. Irkutsk.
Aterrarem a Irkutsk de matinada, recollirem 

l’equipatge i anirem a instal·lar-nos a l’hotel 
per descansar una estona. A mig matí, des-
prés d’esmorzar, començarem la visita de la 
ciutat. Durant el recorregut veurem el monu-
ment als primers exploradors de la regió així 
com el convent de Znamensky i les esglésies 
de Sant Salvador i de l’Aparició de la Verge. 
Dinarem i a la tarda passejarem pel bulevard 
Gagarin fins al monument al tsar Alexandre 
III, veurem els famosos carrers de Marx i Le-
nin i entrarem a la Catedral de la Santa Creu. 
Quan acabem les visites retornarem al nostre 
hotel i soparem.

6è Dia. Irkutsk – tren Transsiberià – Lis-
tvianka - Irkutsk.
Aquest matí recorrerem el Crugobaikalskaya, 
un dels trams més bonics de la famosa línia 
del Transsiberià entre Moscou i les ciutats de 
Vladivostok i Ulan Bator. Durant el recorre-
gut, que farem en un tren especial, efectua-
rem diverses parades per gaudir del paisat-
ge i conèixer millor la importància d’aquesta 
obra faraònica. Dinarem i a la tarda arribarem 

1. Kazan  2. Transsiberià  3. Listvianka
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4. Foques del Baikal  5. Irkutsk

a Port Baikal, on agafarem el ferri fins a Lis-
tvianka. Visitarem el Museu de Limnologia, 
dedicat a la història i ecologia del llac Baikal i 
després retornarem a l’hotel d’Irkutsk.

7è Dia. Irkutsk - Ust Orda - Olkhon.
Després d’esmorzar iniciarem l’etapa cap 
al poble d’Ust Orda, una comunitat d’ètnia 
buriat que antigament era la capital de la re-
gió autònoma d’Okrug. Visitarem el Museu 
Etnogràfic per conèixer la vida dels buriats i 
després dinarem. A la tarda agafarem el ferri 
fins a l’illa d’Olkhon, al llac Baikal. Amb 71km 
de longitud i 732km² de superfície, aquesta 
illa és un microcosmos de tots els paisatges 
de la regió. Una vegada a terra pujarem a uns 
4x4 i ens traslladarem a l’hotel on ens allotja-
rem les properes nits. 

8è Dia. Olkhon - illes Ushkaniy - Olkhon.
Després d’esmorzar navegarem les aigües 
del llac rumb a les illes Ushkaniy, on es po-
den veure les foques del Baikal, que són en-
dèmiques del llac. Les foques es beneficien 

de l’entorn prisí del llac, ja que no hi ha cap 
indústria en 500km a la rodona. Dinarem i a 
la tarda disposarem de temps lliure per des-
cansar a Khuzhir, el poble més gran de l’illa 
Olkhon. Finalment retornarem a l’hotel. Al 
vespre sortirem a sopar un àpat tradicional a 
casa d’una família local.

9è Dia. Olkhon - cap Hoboi - Olkhon.
Avui farem una excursió amb 4x4 fins al cap 
Hoboi, a l’extrem nord de l’illa Olkhon. Du-
rant el recorregut farem diverses parades per 
gaudir del paisatge i finalment arribarem al 
cap. Des d’aquest punt veurem les roques 
dels Tres Germans, de parets vertiginoses de 
fins a 80 metres d’alçada. Dinarem i a la tar-
da ens aturarem a un poble buriat per visitar 
un petit museu etnogràfic. Finalment retorna-
rem al nostre hotel.

10è Dia. Olkhon - Irkutsk.
Esmorzarem i després refarem el camí cap a 
la ciutat d’Irkutsk. Dinarem en ruta i a la tar-
da arribarem a la capital de la regió. Ens ins-

tal·larem a l’hotel i disposarem d’una estona 
per descansar. A mitja tarda visitarem l’anti-
ga mansió dels Volkonsky, una família russa 
desterrada a Sibèria al segle XIX acusada de 
participar a l’anomenada Revolta dels Des-
embristes. Veurem com es vivia a l’època i 
després gaudirem d’un petit concert privat a 
càrrec dels solistes de l’orquestra filharmò-
nica local. Celebrarem un sopar especial de 
comiat i finalment retornarem a l’hotel.

11è Dia. Irkutsk - Barcelona.
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’ae-
roport per agafar el vol a Moscou, on con-
nectarem amb el vol a Barcelona. Quan ater-
rem donarem per acabat aquest viatge del 
qual esperem que guardin un gran record.


