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Gruppereise 2016 
Moskva– Irkutsk – Ulan Bator -

Peking 
 
Denne er den mest populære 
Transsibirske ruten. Den krysser 
verdens største land fra vest til øst. Vår 
6-dagers togreise oppfatter 7622 km og 
5 tidssoner.  Etter Jekaterinburg kjører 
toget videre gjennom Gobiørkenen og 
Kina. Jernbanelinjen passerer praktfulle 
ørken- og skoglandskaper, små byer og 
jordbruksområder. Turen ender i 
Peking, hvor vi får se byens viktigste 
severdigheter og Den kinesiske mur.   
  
Avreisedatoer i 2016:  
26. mai / 21. juli / 11. august 
 
 
Reiseplan 
 
Dag 1. Moskva 

Møte på flyplassen og gruppetransfer til 
hotellet (15:00). Innsjekking. Middag og 
overnatting. Valgfritt: Det russiske 
folkedansshowet Kostroma på kvelden. 
Overnatting på hotell Cosmos 3*. 

Inkluderte måltider: middag 

 

 
Dag 2. Moskva 

Byvandring inklusiv Den røde plass, 
Vasilijkatedralen og Kreml hvor vi skal se 
Arsenalet og et av verdens største 
skattkammer. Valgfritt: Forestilling på Bolsjoj 
Teater. Overnatting på hotell Cosmos 3*. 

Inkluderte måltider: frokost 

 

Dag 3. Moskva - avreise 

Fri dag til utforskning av Moskva. Ytterlige 
utflukter i byen kan arrangeres ved 
førespørsel. På kvelden er det transport til 
Jaroslavskaja-jernebanestasjon hvor vi stiger 
på toget og får presentert togkupeene hvor vi 
vil tilbringe de neste fire dagene.  

Inkluderte måltider: frokost 

 

Dag 4. Togreise 

Vi passerer gjennom Uralfjellet med 
millionbyene Perm og Jekaterinburg. Lengre 
østpå når vi store sibiriske byer som 
Novosibirsk og Krasnojarsk. Landskapet i 
denne delen av strekningen skifter mellom  
nåle- og bjerkeskog og små bygder hvor 
utviklingen ikke har vært like hektisk som 
denne i storbyene. 

 
Inkluderte måltider: - 

 

 

Dag 5-6. På toget 

Inkluderte måltider: - 

  
Dag 7. Irkutsk 

Ankomst i Irkutsk på kvelden. Transfer fra 
togstasjonen til hotellet. Overnatting på hotell 
Angara 3*. 

Inkluderte måltider: - 

Last edited: October 2015 

Tog 

Togene vi bruker er ikke spesielt innrettet til 
turister. De er et vanlig offentlig transportmiddel. 
Du vil altså bruke mye av tiden til å møte nye 
mennesker, prate, spise mat, spille forskjellige spill, 
lese og nyte den alltid skiftende lanskapen bak 
vinduet. Du vil også få muligheten til å gå av og 
streke på deg på togstasjonene hvor toget stopper 
for 15-20 minutter. Mange av dem er blitt ombygd 
til livlige markeder hvor du kan finne alt fra 
hjemmelagd mat, frykt og drikker til suvenirer og 
klær. 

Vi reiser i sovekupeer som deles av 4 personer 
(andre klasse). Det er mulig å få en kupe som bare 
deles av 2 (første klasse) mot tilleggsbetaling. 
Dette kommer imidlertid an på tilgjengelighet. 
Kupeene er utstyrt med dyner og puter, sengetøy 
leveres ut i begynnelsen av reisen. I hver ende av 
vognen er det toalett med servant.  Det er også 2 
togsturdesser, som tar vare på blant annet den 
daglige rengjøringen. I hver av togets vogner er det 
en restaurant.  
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Dag 8. Irkutsk – Bajkal (B. Koty) 

Byvandring på morgenen, inkl. besøk på 
Dekabristmuseet. Transport til bygda 
Listvjanka ved bredden av Bajkalsjøen. Etter 
lunsj på en lokal restaurant besøker vil 
trekirken, markedet og Bajkalmuseet. Sent på 
ettermiddagen seiler vi nordover på 
Bajkalsjøen til den lille bygda Bolshie Koty, 
som er pent belagd ved sjøens vestlige 
bredde. Etter middag får du kvelden fri. Du har 
muligheten til å oppleve en ekte russisk banja 
(badstue). Overnatting på et tradisjonelt 
gjestehus.  

Inkluderte måltider: frokost, lunsj, middag 

Dag 9. Bajkal (B. Koty) 

En hel dag til å beundre den vakre naturen i 
Bajkals omgivelser. Det består muligheten å ta 
en tur langs bredden, sole seg, svømme, ta en 
russisk banja, osv. Overnatting på et 
tradisjonelt gjestehus. 

Inkluderte måltider: frokost, lunsj, middag 

 

Dag 10. Bajkal (B. Koty) - Irkutsk 

På morgenen drar vi med båt tilbake til 
Listvjanka og kjører derifra til Irkutsk. 
Underveis besøker vi det etnografiske museet 
Taltsi (et slags friluftsmuseum) hvor vi kan se 
unik russisk trearkitektur. Ankomst i Irkutsk 
rundt lunsjtid, fritid på ettermiddagen. 
Valgfritt: Lunsj og middag på en lokal 
restaurant. Overnatting på hotell Angara 3*- 

 

Inkluderte måltider: frokost 

 
Dag 11. Irkutsk – Ulan Bator 

Transfer fra hotellet til jernbanestasjonen på 
morgenen. Derfra reiser vi med tog til Ulan 
Bator. Overnatting på toget.  

Inkluderte måltider: frokost (matpakke) 

 
Dag 12. Ulan Bator 

Ankomst i Ulan Bator på morgenen. Du hentes 
fra jernbanestasjonen og kjøres til en lokal 
restaurant til frokost. Så er det byvandring 
med besøk på det buddhistiske klostre Gandan 
Khiid og det nasjonalhistoriske museet hvor du 
kan få vite om Djengis Khans stortid og det 
mongolske imperiet. Etter lunsj kan du selv 
disponere over tiden. Overnatting på hotell 
Dream 3*. 

Inkluderte måltider: frokost, lunsj 

 

Dag 13. Ulan Bator - Terelj 

Etter frokost kjører vi fra Ulan Bator opp til 
nasjonalparken Terelj (ca. 75 km), som sprer 
seg over et bredt areal blant Mongolias 
vidstrakte stepper. Her besøker vi den 
imponerende klippeformasjonen 
Skilpaddeklippen og det spirituelle sentret 
Aryabal. Vi vil være gjester hos en 

nomadefamilie og få muligheten til å smake på 
den lokale maten og drikker. Overnatt i et ger 
– en type tradisjonelt rundt hvitt filttelt.  

Inkluderte måltider: frokost, lunsj, middag 

 

Dag 14. Nasjonalpark Terelj - Ulan Bator 

Fritid i Terelj. Det består muligheten til å gå tur 
i den vakre naturen. Midt på dagen reiser vi til 
Ulan Bator og besøker minneskomplekset 
Djengis Khan hvor vi kan se en 40-meter høy 
statue av ham sittende på hest. Lunsj serveres 
på restauranten og så drar vi tilbake til Ulan 
Bator. På kvelden er det folkemusikkshow 
med tradisjonell mongolsk stupesang og 
musikk. Overnatting på hotell Dream 3*. 

Inkluderte måltider: frokost, lunsj, middag 

 

Dag 15. Ulan Bator – avreise 

På morgenen: avreise med tog til Kinas 
hovedby Peking (ca. 30 timer). På kvelden når 
vi grensen hvor vognene må skifte hjul siden 
sporbredden i Kina er annerledes enn den i 
Mongolia. Overnatting på toget. 

Inkluderte måltider: frokost 

 

Dag 16. Peking 

Ankomst i Peking før lunsj. Transport til 
hotellet til innsjekking. Middag og transport til 
et teater hvor du kan se den verdensberømte 
kinesiske akrobatikken. Overnatting på hotell 
Rainbow 4*. 

Inkluderte måltider: middag 

 
Dag 17. Peking 

Byvandring i Peking etter frokost. Vi begynner 
med Den forbudte by (ved Tiananmen-
plassen) hvor dynastiene Ming og Qing 
hersket. Her kan vi se et utvalg av 800 
imponerende bygninger, som skal bestå av 
9999 rom. Etter lunsj (ikke inkludert) 
fortsetter vi til Sommerpalasset. Overnatting 
på hotell Rainbow 4*. 

Inkluderte måltider: frokost 

 
Dag 18. Peking 

Etter frokost på hotellet forsetter vi med Kina-
reisens høydepunkt: Den kinesiske mur. Det er 
en uforglemmelig opplevelse å stå på dette 
imponerende bygningsverket, som strekker 
seg over 6000 km på tvers av landet. Etter 
lunsj (som du betaler selv) drar vi tilbake til 
Peking. Der besøker vi Ming-graven (en av 13 
graver som tilhørte Ming-dynastiet). Resten av 
dagen er fri.  

Overnatting på hotel Rainbow 4*. 

Inkluderte måltider: frokost 

 

Dag 19. Peking 

Fri dag i Peking slik at du kan oppleve den 
enorme byen i ditt eget tempo. Overnatting på 
hotell Rainbow 4*. 

Inkluderte måltider: frokost 

 
Dag 20. Avreise 

Gruppetransfer til flyplassen for tilbakereise 
(11:00)  

Inkluderte måltider: frokost 

 
Pris eksklusiv flybilletter: 2550 EUR 
 
Gruppestørrelse: minimum 10 personer.  
 
Inkludert i prisen: Togbillett Moskva- Irkutsk-
Ulan Bator-Peking in andre klasse (4 personer i 
hver kuppe); alle utflukter og all transport som 
beskrevet i reiseplanen; engelsktalende 
reiseleder fra ankomst i Moskva til avreise fra 
Peking; lokale engelsktalende reiseledere på 
alle utflukter; overnatting som beskrevet i 
reiseplanen (vi forbeholder oss rettigheten til 
å booke hoteller av tilsvarende type i tilfelle av 
manglende tilgjengelighet); måltider som 
beskrevet i reiseplanen; inngangsbilletter  
 
Ikke inkludert i prisen: Internasjonale 
flybilletter; russiske, kinesiske og mongolske 
visumer (vi tilby gratis invitasjoner); 
reiseforsikring; personelle avgifter. Vennligst 
ta kontakt med ambassadene i ditt land til å få 
mer informasjon angående de mest aktuelle 
prisene og vilkårene til turistvisumer.   

Tilleggsbetaling: Tilleggsbetaling for 2-persons 
kupe: 490 EUR per person. Avhengig av 
tilgjengelighet. Enkeltromstillegg på hotellene 
(10 netter): 420 EUR.  

Vaksinasjoner: Den er ingen obligatoriske 
vaksinasjoner for landene vi vil besøke. Ta 
gjerne kontakt med din fastlege eller gå på 
nettsida til WHO (Verdens helseorganisasjon) 
til å få den mest aktuelle informasjonen. 
http://www.who.int/topics/travel/en/ 
 
Guider og reiseleder: Det vil være lokale 
guider på alle utflukter. Dessuten reiser også 
en engelsktalende reiseleder fra Penguin 
Travel sammen med gruppen. 
 
Våre anbefalinger: 
Ta gjerne med amerikanske dollar og euro på 
reisen. Minibanker er tilgjengelige i alle tre 
land, med det er alltid bra å ha kontanter i 
tillegg, især på toget eller på landet.  
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Kort oversikt over reisens høydepunkter 
 
Moskva 
Moskva kalles ofte for «Russlands sjel» siden 
den uten tvil er mye mer russisk enn St. 
Petersburg. Moskva får alle 
førstegangsbesøkere til å miste pusten. 
Kontrastene og inntrykkene er overveldende. 
Kreml blender med sine fargerike kupler og 
glitrende spir, mens de betongbebygde 
forstedene er dystre og grå. Gatene er travle 
på grunn av storbyens trafikk, men under 
jorden oppdager du et av verdens meste 
effektive t-banenettverk. I sentrum finner du 
strekt belyste butikker som selger vestlige 
varene du ikke engang aner finns, men det er 
også mange markeder hvor du kan kjøpe 
russiske pelshatter og filtestøvler. «Nyrussere» 
kjører BWM-er, men pensjonister sitter ved 
gatehjørnene og tigger for penger.   
 
Midt i sentrum ligger Den røde plass og i den 
ene enden av den – Vasilijkatedralen med 
dens fargerike løklignende kupler. Man får 
ikke betre Kremls røde murer hvor flotte 
katedraler ligger ved siden av Ivan den 
grusommes klokketårn, Tsar-klokken og 
Kongresspalasset, som var setet til den 
sovjetiske regjeringen. En veldig russisk 
opplevelse er å besøke Bolsjoj Teater (vi kan 
bestille billetter til deg). Moskva kan byte på 
mange verdensklasse museer. Kunstelskere 
må ikke miste sjansen til å besøke Tretjakov-
galleriet og kunstmuseet Pusjkin hvor de finne 
både skatter innenfor russisk kunst og en god 
impresjonistisk samling. Byen kan skryte også 
av mange russiske og etniske restauranter. 
Jernbanestasjonen Jaroslavski er 
utgangspunktet for den transsibirske 
jernbanen.  
 

 

Irkutsk & Bajkalsjøen 
Byen er pent belagd på begge breddene av 
Angaraelven. Ta en tur i den gamle byen og se 
trehusene, som ble bygd i tsarperioden. 
Bajkalsjøen – et av verdens mest imponerende 
naturundre – ligger bare 64 kilometer fra byen. 
Den er også verdens dypeste (1637 m) og 
inneholder rundt en femtedel av klodens ferske 
vann. Om alt annet drikkevann forsvinner i 
morgen, kan Bajkalsjøen alene forsyne verdens 
befolkning med vann i 40 år! Vannet er 
usedvanlig rent og kan drikkes direkte. 
  

 
 
Bajkal er også en av verdens eldste innsjøer, med 
unikt plante- og dyreliv. To tredjedeler av de 500 
planteartene og de 1200 dyreartene finnes ikke 
noe annet sted på kloden. Noen eksempler på 
dette er ferskvannselen og den lakslignende 
omul-fisken. Det er noen turstier i fjellene i 
omgivelsene som følger elvebredden. 
 
 

 
 
Ulan Bator 
Selv om Ulan Bator har 1 044 000 innbyggere, er 
det fortsatt noe i byens atmosfære som minner 
om bygdelivet.  Man kan for eksempel se kyr som 
beiter midt i sentrum! I utkantene bor folk 
fremdeles i tradisjonelle runde filtetelter, det 
såkalte «ger». En av de mest interessante 
severdighetene er Gandan Khiid – et buddhistisk 
kloster fra 1840, som består av fire templer. Det 
største av dem er 42 m høy. Den ekte Mongolia 
møter du likevel utenfor Ulan Bator. I likhet med 
sine forfedre har de fleste innbyggerne i landet 
en nomadisk livstil i steppene. Man får altså 
følelsen av å ha blitt tatt tilbake til 
Middelalderen.  
 

 
 

Nasjonalparken Terelj 
Dette er et av Mongolias mest sceniske 
områdene, en del av nasjonalparken Gorkhi-
Terelj.  Her, 75 km fra Ulan Bator og 1600 meter 
over havbunnen, kan du sove under stjernene, 
drikke geitemelk og smake på sauekebab ved 
den tente bålen.  
Landskapet er praktfullt: brølende elver, frodige 
grønne skoger fullt av dyr og fugler. Dette stedet 
egner seg til spaserturer, fjellvandring, rafting 
og svømming i iskalde innsjøer. Her skal vil også 

møte lokale gjetere, som lever et helt enkelt 
nomadeliv i sine tradisjonelle telter(«gerer»).   
Peking og Den kinesiske mur  
I de siste tjue årene har byens økonomiske 
friheten gjort den til en internasjonal treffpunkt. 
I dag er det flere enn 10 millioner mennesker 
som bor her og byen har utviklet seg lynhurtig 
de siste ti årene. Den ble erklært til landets 
hovedstad for 1000 år siden og Den forbudte 
by ble bygd som residensen for den kinesiske 
keiseren i år 1400. 
Senterområdet er delt inn i en nordlig, en 
sørlig, en vestlig og en østlig del, med Den 
forbudte by og keiserpalassen i midten. 
Byplanen reflekterer den kinesiske 
verdensoppfatning hvor palassområdet 
representerer Kina som «Det midtre 
kongeriket» (eller «Senterkongeriket»). 
Andre steder du må se er Tiananmen-plass 
(«himmelsk ro»), Himmelens tempel, 
Sommerpalasset.  
 
Den kinesiske mur er Kinas symbol ikke bare for 
millioner av turister, med også for 1,5 milliarder 
kinesere. Dette er jordens største byggverk. 
Muren er mer enn 6000 km lang, men tallene 
blir uviktige når du står der. Et par tusen 
kilometer pluss eller minus kan ikke berøve deg 
fra begeistringen over at du står øverst på 
muren, som ble bygd langs fjelltopp og daler.  
 

 
 
Muren ble brukt til å beskytte Silkeveien, som 
var Kinas handelsrute med Midøsten og 
Romerriket.  
Fra Peking kan du fly tilbake hjem eller fortsette 
å utforske Kina og regionen.    
 
TAKK FOR AT DU VALGTE PENGUIN TRAVEL! 
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