
 לצה על המסע ברכבת הטרנס סיביריתהמ

 17.9.16-2.10.16תאריך הטיול 

 לטלי וצוות אקו
יות, מלונות, מזון, מרכזי קנ היה מדהים מבחינות רבות: טבע, ערים, היסטוריה, תרבות, פולקלור,

 .ההדרכה והרכבת עצמה

 .VIP  ק"מ מבלי להשתעמם לרגע, ובזכותכם עשינו זאת בתנאי לוקסוס ובטיפול 8,000נסענו 

 טבע
הגבעות של מונגוליה, המישורים הענקים והיערות של סיביר, אגם בייקאל בו שחיתי בלילה בקור 

 ק"מ שזורמים עד לים הצפוני 2מקפיא, הנהרות ברוחב 
 ערים

רוסית עם -ייג'ינג בסין, אולאן בטאאר המונגולית, וערי סיביר השונות זו מזו: אולאן אודה המונגוליתב

מקדשיה , אירקוצק עם בתי העץ היפים וכנסית העץ, נובוסיבירסק, יקטרינבורג היפה בה בקרנו 

ם במקום בו נרצחו הצאר האחרון ומשפחתו, קאזאן הטטרית על מסגדיה ומוסקבה המרשימה לסיו

 .בה עשינו סיור יום וסיור לילה

 היסטוריה
למדנו ברכבת את ההיסטוריה הרוסית, את ההסטוריה של כיבוש סיביר, על בניית המסילה הטרנס 

 סיבירית ועל הגולאגים של סיביר
 תרבות

היינו בחמישה קונצרטים של מוזיקה מסורתית, מוזיקה קלה ומוזיקה קלאסית שנוגנו בכלים 

 עתיק ובקונסרבטיון מסורתיים, בפסנתר
 פולקלור

בחלק מהקונצרטים היו ריקודים בתלבושות מסורתיות ובנוסף נערכו לכבודנו נגינה וריקודים ברציפי 

 תחנות הרכבת אליהן הגענו
 מזון

הארוחות ברכבת עשירות ומגוונות, פעמים מספר קבלנו קאוויאר, שמפניה, וגם נערכו טעימות 

אכלנו עם משפחה מונגולית באוהל מסורתי מאכלי חלב שונים ושתינו קאוויאר וטעימות וודקה. בנוסף 

חלב סוסות. כמו כן אכלנו אצל משפחה רוסית באירקוצק ארוחה רוסית טיפוסית, בורשט וכרוב 

 .ממולא ושתינו כמובן הרבה וודקה

 .מאירה צמחונית והכינו עבורה במיוחד גם ברכבת וגם בבתים אוכל צמחוני

 מרכזי קניות

 .ו בשווקים עממיים ובמרכזי קניות מודרנייםביקרנ

 מלונות

 .בתחילת הטיול ובסופו ופעמיים באמצע הנסיעה ישנו ואכלנו במלונות מודרניים ומפוארים

 הדרכה

נוסף להרצאות ברכבת ולליווי הצמוד של מדריכה בבייג'ינג, מדריכה שניה במונגוליה ומדריכה 

יכו מדריכים מקומיים. בכל מקום המתינו מדריך, נהג שלישית ברוסיה, בכל עיר ליוו אותנו והדר

 .ואוטובוס צמוד כך שלא בזבזנו זמן.היה מרתק ולמדנו המון

 הרכבת
ברכבת קרונות בחמש רמות שונות של מחיר ונוחיות. אנחנו היינו ברמה השניה מלמעלה. פינוק 

 .ברמות

הטיפול הצמודים, במספר ההרפתקה אינה זולה אבל גם אינה מאד יקרה אם מתחשבים בהדרכה ו

הלינות ובשלוש ארוחות דשנות ליום ועוד פינוקים כגון וודקה בשפע, שמפניה, קאוויאר, ברביקיו 

 .מונגולי, ברביקיו רוסי על גדות אגם בייקאל ועוד ועוד, כל זה כלול כבר במחיר

 .תודה לטלי, תודה ל"אקו" על חוויה של פעם בחיים



 מאירה ואורי הלביא
 תל אביב


