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                              Baikāla ezera varenums 
 

 
 

                                                                                      19.jūnijs – 27.jūnijs 
 

Sibīrijas plašumos jau pirms aptuveni 25 miljoniem gadu izveidojies pasaules vecākais ezers – 

Baikāls. Grūti iedomāties cik sens tas ir, bet tas stāv savā varenībā un glabā pasaules lielākos 

saldūdens krājumus vēl joprojām. Lai cik tas skanētu neticami, tā ūdens ir viens no skaidrākajiem un 

tīrākajiem starp pasaules ezeriem. Ne tikai pats ezers, bet arī tā apkārtne ir unikāla, gan senais 

Baikāla dzelzceļš ar tiltiem un tuneļiem, gan Čerska klints pie Angaras upes iztekas no Baikāla, gan 

budistu lūgšanu lentītes sakārtas koku zaros, gan šamaņi. Pati kulminācija ceļojuma noslēgumā, 

Olhoņas sala, viena no lielākajām ezeru salām pasaulē, vietējie burjati šo salu dēvē par svētu. Šeit 

dzīve ir vēl savādāka, iespaidīga daba un Šamankas klints, kas tiek uzskatīta par vienu no visas 

Āzijas galvenajām svētvietām. Baikāls un tā apkārtne 

pārsteidz! 
 

Ieteikumi:   

• Ēdienreizes daļā gadījumu ir gatavotas pēc vietējo 

iedzīvotāju tradīcijām un ikdienā pierastā; 

• Daļa naktsmītņu ir viesnīcas, daļa tūristu bāzes,  

kurās valda sava kārtība;   

• Ceļojums balstās uz dabu, kas ap Baikālu ir ļoti  

• savdabīga; 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. DIENA, SESTDIENA, 19.06. RĪGA - MASKAVA – IRKUTSKA 

Ceļš uz Austrumsibīriju       

                                -/-/- 

Plkst. 18:00 tikšanās Rīgās lidostā. Plkst. 20:05 lidojums Rīga – Maskava. Turpinājumā plkst. 01:35 lidojums 

Maskava – Irkutska, nakts lidmašīnā.  
 
 

2. DIENA, SVĒTDIENA, 20.06. IRKUTSKA 

Iepazīšanās ar pilsētu Angaras upes krastos 
                                          

       B/P/V 

 
Ap 11:50 ierašanās Irkutskā. Pēc formalitāšu nokārtošanas dosimies 
Irkutskas pilsētas apskatē. Tā ir Austrumsibīrijas lielākā pilsēta. Sākot ar 
19. gadsimta otro pusi Irkutskā ieradušies revolucionāri, kas atstājuši 
iespaidu uz vietējo kultūru un attīstību. Savulaik pilsētā bijis viens 
trimdinieks uz katriem diviem vietējiem iedzīvotājiem. Pilsētai cauri 

plūstošā Angaras upe un pirmās pusdienas.  

Nakts viesnīcā Irktuskā. Dienā~ 50 km.     
 
 

 

 

JŪNIJS 2021  

P O T C P S S 

 1 2 3 4 5 6 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

  18:00 tikšanās Rīgas lidostā, 20:05  Rīga ___ 21:45  Maskava, Aeroflot  1h 40min 

                                             01:35  Maskava ___  12:10  Irkutska, Aeroflot  5h 35min 

 



Marko Polo ceļojumi 
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga 

Telefons: +371 25137021;  info@markopolo.lv; www.markopolo.lv 

 

3. DIENA, PIRMDIENA, 21.06.  IRKUTSKA – SLUDJANKA – ĻISTVJANKA 

   Baikāls kā pastkarte 
 

                                          B/P/V 

Iekārtosimies vilcienā, kas kursē pa veco Baikāla dzelzceļu, lai dotos 

aizraujošā braucienā gar Baikāla ezera piekrasti. Šis dzelzceļš ir vēstures 
piemineklis un iekļauts Piebaikāla ainavu nacionālajā parkā. Brauciens ir 
patiess baudījums dabas mīļotājiem! Daudzie tuneļi, arkas un tilti sniedz 
papildus vērtību šim ceļa posmam. Pēcpusdienā sēdīsimies prāmī un 
šķērsosim Angaras upi.  

Nakts Ļistvjankā. Dienā~ 70 km.     
 
 
 
 
 
 

4. DIENA, OTRDIENA, 22.06. ĻISTVJANKA 

Dzīve ciematā pie ezera 
 

                                          B/P/V 

Šodien plānota pastaiga pa gari gar ezera krastu izstiepušos 
Ļistvjanku. Kājām dosimies uz  Čerska klinti, no kura redzama Angāras 
upes izteka no Baikāla ezera. Pastaigu atsvaidzinās ne tikai svaigais ezera 

vējš, bet arī apskates vietas. Viena no tām – Baikāla muzejs, kura 
ekspozīcijas veltītas ezera izpētes vēsturei, tā dzīvnieku un augu valsts 
unikalitātei.  Muzeja odziņa – ņerpinārijs, šeit var redzēt ņerpas – 
Baikāla saldūdens roņus. Pie ostas izstaigāsim zivju un suvenīru tirgu.  

Nakts viesu namā Ļistvjankā. Dienā~ 20 km.     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. DIENA, TREŠDIENA, 23.06. ĻISTVJANKA – MAZĀ JŪRA 

Mainīgās ainavas un šamaņa vizīte 
 

                                           B/P/V 

Šodien pārbrauksim uz Baikāla piekrasti, kuru dēvē par Mazo jūru. Pa 

ceļam apmeklēsim iespaidīgo Talci brīvdabas muzeju. Pēc tam ceļosim 
ziemeļu virzienā un apstāsimies pie vietējā burjatu šamaņa, kurš sniedz 
atbildes uz dažādiem jautājumiem. Kā arī šeit būs apskatāmi burjatu 
mākslas darbi. Turpināsim ceļu jau cauri Tažeranskas stepei. Apstāsimies 
Sahuerta kalnā, lai meklētu neolīta laika klints zīmējumus, kas nav viegli 
pamanāmi. Vakars Mazajā jūrā ar iespēju nopeldēties +5 grādu vēsajā, bet 
atspirdzinošajā Baikāla ūdenī.  

Nakts tūristu bāzē pie Mazās jūras. Dienā~ 320 km.      
 
 
 
 
 

 
 
 

6. DIENA, CETURTDIENA, 24.06. MAZĀ JŪRA – OLHOŅAS SALA  

Svētā Olhoņas sala 
 

               B/P/V 

Pēc brokastīm sēdīsimies prāmī, kas mūs pārvedīs uz Olhoņas salu. Kājām 

dosimies pastaigā pa Oļhonas salu, vēlāk pārbrauksim uz Hužiru. Būs 
iespēja aizstaigāt uz svēto Šamankas līci, kur atrodas Baltā Klints – 
Baikāla vizītkarte. Šī klints ir viena no nozīmīgākajām Āzijas svētvietām. 
Runā, ka Šamankas līcī ir vissskaistākās smilšu pludmales.  

Nakts tūristu bāzē Oļhonas salā.  Dienā~ 50 km.     
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7. DIENA, PIEKTDIENA, 25.06. OLHOŅAS SALA 

Pārsteidzošās ainavas 
 

                  B/P/V 

Lai nokļūtu Oļhonas salas pašos ziemeļos – Hobojas zemesragā, ceļā 

dosimies ar bezceļam piemērotiem braucamajiem. Pa ceļam skatīsim 
gleznainās Sagan – Hužin jeb Trīs Brāļu klintis un Smilšu līci, kur 
atradās GULAGA nometne, līdz nokļūsim Hobojas zemesragā. Ja 
uzdrošināsieties doties augšup pa nogāzi, pavērsies ainava ar viļņiem, kas 
sašķīst pret zemesraga stāvajām klintīm. Pusdienas zem klajas debess.  

Nakts tūristu bāzē Olhoņas salā. Dienā~ 60 km.     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. DIENA, SESTDIENA, 26.06. OĻHONAS SALA – IRKUTSKA 

Atgriešanās civilizācijā 
 

                                      B/P/V 

Garāks aptuveni 5 stundu pārbrauciens no Oļhonas salas uz Irkutsku.  
Pa ceļam pieturas un pusdienas baudīsim tradicionālā burjatu stilā ar 
kultūras, deju un mūzikas priekšnesumu. Atgriešanās Irkutskā un brīvs  

vakars pastaigā pa pilsētu vai gar Angaras upi. 

Nakts viesnīcā Irkutskā. Dienā~ 400 km.     
   
 
 

 
 
 
 
 
 

9. DIENA, SVĒTDIENA, 27.06. IRKUTSKA – MASKAVA – RĪGA  

Ceļš mājup 
 

                                B/-/- 

No rīta brauciens uz Irkutskas lidostu un 05:30 lidojums Irkutska – Maskava, vēlāk 11:40 Maskava – Rīga, ap 
13:25 ierašanās Rīgā.  

                                                 
 

 
 

Cena 1650 eiro 
 

Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojums Rīga – Irkutska – Rīga; 

• + dzīvošana 3* viesnīcās un viesu namos divvietīgā 
• numurā; 
• + 8 brokastis, 7 pusdienas un 7 vakariņas;  
• + transports ceļojuma laikā;  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana;  
• + standarta ceļojuma apdrošināšana; 
• + krievu valodā runājošs vietējais gids; 

• + Krievijas elektroniskā vīza. 

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  

• apmeklēšanas izmaksas;  
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  
• programmā. 
•  

 

 
Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 296 eiro. 

 05:30  Irkutska ___ 06:40  Maskava, Aeroflot  6h 10min 

 11:40  Maskava ___ 13:25  Rīga, Aeroflot  1h 45min 
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Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Gala maksājums 1250 eiro, 40 dienas pirms izlidošanas ( 08.06.2021.) 

 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (08.06.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk kā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 
 
 


