ZLATI KROG

Altaj - potovanje
NEPOZABNO KROŽNO POTOVANJE PO
ALTAJU, DOŽIVETJE JUŽNE SIBIRIJE,
VOŽNJA PO ZNAMENITI ČUJSKI CESTI VSE
DO MONGOLSKE MEJE, PLOVBA PO
TELETSKEM JEZERU
07.6.2020 - 18.6.2020
17.6.2020 - 28.6.2020
16.8.2020 - 27.8.2020

CENA: 2698 €

Prijave na potovanje zbiramo do 31.1.2020
oziroma do zapolnitve mest.

ALTAJ
Ekskluzivni program agencije Lifetrek!
Altaj je znan po čudoviti nedotaknjeni naravi, po
šamanizmu, po svojih energijskih točkah, po legendah o
Šambali, po starih civilizacijah. Vse to bomo doživeli na
našem aktivnem potovanju. Udoben kombi prevoz
(upoštevajoč destinacijo), nastanitve v lepih »tour
bazah«, hišicah iz lesa sibirske cedre in v hotelih v
Gorno Altajsku.
ZAKAJ NA POTOVANJE NA ALTAJ Z LIFETREKOM?
✨ Brez doplačil za majhne skupine
✨ Vse storitve na potovanju
✨ Vsi obroki in pijača na potovanju
✨ Edinstven Čujski trakt
✨ Prag Mongolije

1.DAN
LJUBLAJANA – MOSKVA – ALTAJ
Odhod iz Ljubljane, let preko Moskve v Gorno
Altajsk.
2.DAN
GORNO ALTAJSK
Prihod v Gorno Altajsk, nastanitev v hotelu,
počitek, popoldan obisk Narodnega muzeja
Anohina, ogled mesta, večerja, počitek.
3.DAN
GORNO ALTAJSK – ČUJSKI TRAKT – ČIBIT
Vožnja po znamenitem Čujskem Traktu (Chuya
Highway) proti mongolski meji. To je po National
Geographicu ena najlepših in najbolj razglednih
cest na svetu. Povzpeli se bomo na dva prelaza,
Semenjski in Čike-Taman, peljali mimo sotočja rek
Katun in Čuja, si ogledali stare petroglife (risbe na
skalah) v Kalbak-Tašu. Prihod v turistično bazo
Kočevnik v mestecu Čibit, kjer bomo prenočili
dvakrat.
4.DAN
ČIBIT
Obisk Gejzirskega jezera (zelenega jezera, v
katerem se v intervalih dviga voda kot pri gejzirjih)
in t.i. Marsianskih razgledov ali Altajskega Marsa,
ki spominja na rdeči planet.Vrnitev v Kočevnik, po
želji ruska banja in večer ob ognjišču.
5.DAN
ČIBIT – DOLINA ČULIŠMAN
Odhod v Čulišmansko dolino. Med potjo nas
pričakujejo čudoviti pejsaži s številnimi jezeri, vozili
se bomo mimo Rdečih vrat, Mrtvega jezera in si
ogledali znamenite Pazirikske kurgane iz 5.st.pred
n.št., v katerih so v arheoloških najdbah našli
neprecenljive zlate dragocenosti iz skitskega
obdobja, ki so danes na ogled v Ermitažu v Sankt
Peterburgu. Preko Ulaganskega prelaza bomo
nadaljevali pot čez prelaz Katu-Jarik, kjer se nam
bo odprl prečudovit pogled na dolino Čulišman.
Nastanitev v turistični bazi Breza, kjer nas bodo
pričakali z dobrotami tradicionalne altajske
kulinarike.

6.DAN
TREKING
Dan trekinga, obiskali bomo Kamnite gobe na
desnem bregu reke Čulišman, čudovite mojstrovine
narave, znane kot Altajska Kapadokija, Altajci pa to
imenujejo »uročišče Akurum«. Banja (tradicionalna
ruska savna) po želji, večerni oddih na bregu reke
Čulišman.
7.DAN
TREKING
9 km dolg treking do slapu Učar (Uchar waterfall),
ki je s 160 metri najvišji kaskadni slap na Altaju ali
oddih ob Čulišmanu, kjer je t.i. mikro klima – sredi
Altaja je podnebje tako toplo, da tam raste tudi
sadno drevje. V dolini so kristalno čista jezera in
Altajci pravijo, da ima voda čudežne zdravilne
lastnosti.
8. in 9. DAN
TELETSKO JEZERO
Dva dneva na Teletskem jezeru. To je drugo
najgloblje jezeru na svetu, za Bajkalskim. Teletsko
jezero je dolgo 78 km dolgo in široko do 8 km
(zapis v prilogi) Nastanitev v turistični bazi in
uživanje ob lepotah jezera in gorskih pejsažov,
treking na razgledno ploščad. (dva dni).
10.DAN
TELETSKO JEZERO
Z ladjo preko Teletskega jezera. V 6 urni plovbi
bomo uživali v pogledih na neprehodno tajgo in
neobljudene gore. Pristanek v mestu Artibaš, kjer
se namestimo v turistični bazi. Večerja, počitek.
11.DAN
ARTIBAŠ – GORNO ALTAJSK
Izlet z ladjo do slapu Korbu in obisk kraja, kjer je
padel meteorit in kjer šamani izvajajo svoje obrede.
Obed na turistični bazi in odhod v Gorno-Altajsk.
Večerja v hotelu.
12.DAN
GORNO ALTAJSK – MOSKVA – LJUBLJANA
Odhod z letalom proti Moskvi in domov.

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz do izhodišča v Altaju
(Gorno Altajsk ali Barnaul)
povratni transfer iz zbirnega mesta do
izhodiščnega letališča v kolikor let ni iz Brnika
letališke pristojbine in turistično takso
vse notranje transferje po programu
vizo za Rusijo
vsa potrebna notranja dovoljenja
nočitve po programu
vse obroke v času potovanja
vse storitve na trekingu
vse takse
organizacijo potovanja in slovensko spremstvo
na poti
svetovanje in pomoč pri pripravi na potovanje
predstavitev potovanja
DDV
CENA NE VKLJUČUJE:
zavarovanje z asistenco v tujini s kritjem do
50.000 €
malice na poti do letališča
pijače
napitnin za lokalno prebivalstvo in vodnike
stroškov osebne narave
osebne opreme in vseh stroškov izven
programa
DOPLAČILA:
riziko odpovedi 140€
prevoz na zbirno mesto (po ceniku prevoznika)

KONTAKT - PRIJAVA

Turistična agencija
Lifetrek
PARTIZANSKA CESTA 18
4000 KRANJ
SLOVENIJA
+386 40 50 88 52
INFO@LIFETREK.SI
Prijave na potovanje zbiramo do 31.1.2020 oziroma do
zapolnitve mest.

