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“Lielais IR Kultūras ceļojums uz Baikālu 11. – 19.08.2019” 
Ceļojuma programma – laika plāns.  

11. augusts  (svētdiena) 
 

 Laiks Aktivitāte 

01:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Aeroflot” reģistrācijas stenda. 
Reģistrācija reisiem Rīga – Maskava un Maskava - Irkutska. 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku. Aviobiļetes cenā iekļauta nododamā bagāža (līdz 
23kg) un rokas bagāža (līdz 8kg).  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas iekāpšanas 
kartes gan lidojumam Rīga – Maskava, gan Maskava – Irkutska);  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

02:50 Grupas izlidošana uz Maskavu (Šeremetjevas lidosta) ar Aeroflot reisu SU 2119.  

04:30 Grupas ielidošana Maskavas Šeremetjevas lidostā. 

04:30 -  07:40 Gaidīšanas laiks starp reisiem. 

07:40 Grupas izlidošana uz Irkutsku ar ar Aeroflot reisu SU 1444. Lidojuma ilgums 5 st. 40 min. 

18:20 Grupas ielidošana Irkutskas starptautiskajā lidostā 

19:00 – 19:15 Transfērs uz viesnīcu “Boutique Hotel Marussia” 3* http://mahotel.ru/marussia/  

19:15 

Iekārtošanās viesnīcas “Boutique Hotel Marussia” numuriņos. Viesnīcas adrese: Sedova 12, 664001, 
Irkutska. Tālr.: +7 (3952) 500-252. 
Viesnīca “Boutique Hotel Marussia” atrodas Irkutskas centrālajā daļā un pašā modernākajā Irkutskas 
kvartālā «130. kvartālā». Viesnīca atrodas vēsturiskā, Sibīrijai raksturīgā guļbūvē. «130. kvartālā», kurā 
atrodas viesnīca, ir daudz modernu un kvalitatīvu (Eiropas izpratnē) kafejnīcu un restorāniņu.  

No 19:15 Brīvais laiks atpūtai un adaptācijai. 

 
12. augusts (pirmdiena)  

Laiks “Noskaņojamies uz Baikālu” 

09:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas kafejnīcā. 

10:00 – 11:30  Izrakstīšanās no viesnīcas, pārbrauciens komfortablu mikro autobusu līdz Ustj Ordinsku.  

11:30 – 14:00 

Ekskursija pa Ustj Ordinskas muzeju un tikšanās ar īstu Burjatu šamani, kurš veiks rituālu, lai mēs 
“noskaņotos uz Baikālu”.  
Baikāla ezers ir dabas brīnums un viens no t.s. “zemes spēka” vietām. Baikāla ezera (jeb jūras, jo 
Baikāls ir milzīgs) krastos dzīvo burjati un viņiem Baikāla ezera gari vēl jo projām ir reāli eksistējoša 
parādība. Burjati uzskata, ka caur šamani ir iespējams komunicēt ar Baikāla gariem. Lai, dodoties uz 
Baikālu, mēs būtu labi sagatavoti, ceļa sākumā apmeklēsim burjatu kultūrai veltītu muzeju un satiksim 
īstu šamani, kurš “sagatavos” grupu ceļojumam.  

14:00 – 15:00 3 kārtu pusdienas Ustj Ordinskārā. 

15:00 – 17:30 
Pārbrauciens no Ustj Ordinskas līdz atpūtas bāzei “Veter Baikala” pie t.s. Baikāla “Mazās jūras” 
(Maloje more) http://www.baikalvisa.ru/tourist_bases/wind_of_baikal/nfond.html  

17:30 - 19:00  Iekārtošanās numuriņos, neliela atpūta pēc ceļa.  

19:00 – 20:30 3 kārtu vakariņas atpūtas bāzē “Veter Baikala”. 

http://mahotel.ru/marussia/
http://www.baikalvisa.ru/tourist_bases/wind_of_baikal/nfond.html
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No 20:30 Brīvais laiks atpūtai.  

 
13. augusts (otrdiena)  

Laiks “Sajūtam Baikāla salas un svētvietas”  

08:00 - 09:00 Brokastis atpūtas bāzē. 

09:00 – 09:30 
Izbraukums ar komfortablu (speciāli grupai noīrētu) kuģi pa Baikāla ezeru no atpūtas bāzes līdz 
svētajai Ogoi salai.  

11:30 – 13:00 

Ekskursija pa Ogoi salu.  
Ogoi sala ir gandrīz neapdzīvota. Tās vienīgais, pastāvīgais iemītnieks ir baltā “Apskaidrības” stūpa 
kalna galā. Burjati ir ne tikai šamanisma, bet arī budisma piekritēji. Baltā stūpa, kura atrodas Ogoi salā, 
ir Ogoi simbols un svēta vieta, kur ceļotāji var izbaudīt dabu un mieru. Šī vieta ir lieliski piemērota 
nelielai meditācijai, lai pabūtu vienatnē ar sevi un dabu.    

13:00 – 15:00 Izbraukums ar kuģi no Ogoi salas līdz Olhon salai, pusdienas uz kuģa. 

15:00 – 17:00 

Kājāmgājēju ekskursija līdz “Šamaņu” klintij Olhon salā.  
Olhon salas centrā atrodas viena no deviņām Āzijas svētvietām – “Šamaņu klints” jeb Burhan 
klintsrags. Šī svētvieta ir īpaša gan šamaņiem, gan budistiem. “Šamaņu klints” ir ala, kurā “mītot 
augstākie spēki” un kurā ilgu laiku bija aizliegts ieiet parastiem cilvēkiem. Olhon salā Jums būs 
iespējams iepazīt Baikāla budisma un šamanisma tradīcijas.  

17:00 - 20:00  Brauciens ar kuģi atpakaļ uz bāzi  “Veter Baikala”. 

20:00 – 21:00 3 kārtu vakariņas atpūtas bāzē “Veter Baikala”  

 
14. augusts (trešdiena)  

Laiks “Iepazīstam Baikāla kalnus un upes” 

08:00 - 09:00 Brokastis atpūtas bāzē. 

09:00 – 09:30  Pārbrauciens ar mikroautobusu Sarminskas ielejai. 

09:30 – 13:30 

Pārgājiens pa Sarmas upes ieleju (apm. 16 km) un alas “Mečta” (sapnis) apskate. Tie, kas nevēlēsies 
doties pārgājienā, varēs līdz alai nokļūt ar mikroautobusu.  
Baikāla zemes dzīles ir tik par noslēpumainas un bagātas kā Baikāla ūdeņi. Mēs vēlamies Jūs 
iepazīstināt ar diviem ļoti interesantiem dabas objektiem.  
- Brīnišķīgi skaistā stalagmītu – stalaktītu ala “Mečta”, jeb sapnis tika atklāta salīdzinoši nesen un tā vēl 
pilnībā nav izpētīta.  
- Sarmas upes ieleja – brīnumaini skaists pārgājiena maršruts, gar Sarmas upi. Sarmas upes krastos var 
ne tikai baudīt lieliskas ainavas, bet arī mēģināt atrast īstus dārgakmeņus – “granātus”.   

13:30 – 14:00 Pārbrauciens ar mikroautobusu līdz atpūtas bāzei “Veter Baikala”. 

14:00 – 16:00 3 kārtu pusdienas, izrakstīšanās no atpūtas bāzes.   

16:00 – 18:30  Pārbrauciens ar mikroautobusu līdz Irkutskai. 

18:30 - 19:30  3 kārtu vakariņas kafejnīcā “Amrita”.  

19:30 – 20:30 Turpinām pārbraucienu līdz Irkutskai 

20:30 Iekārtošanās viesnīcas “Boutique Hotel Marussia” numuriņos. 

No 20:30 Brīvais laiks   
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15. augusts (ceturtdiena)  

Laiks Slavenais “Baikāla senais dzelzceļš” 

07:30 - 08:30 Brokastis viesnīcā. 

09:00 – 09:30  Transfērs ar autobusu līdz dzelzceļa stacijai. 

09:30 – 12:30 

Pārbrauciens līdz stacijai Sljudjanka pa “Baikāla seno dzelzceļu”.  
Baikāla senais dzelzceļš ir brīnišķīgas dabas un inženierzinātņu sasniegumu apvienojums. Baikāla senā 
dzelzceļa kopgarums ir nedaudz vairāk kā 80km, un tas vijas gar Baikāla ezera krastiem pa daudziem 
skaistiem tiltiem un caur tuneļiem.  

12:30 – 14:50 Pārgājiens gar “Baikāla seno dzelzceļu” no Sljudjanka līdz Šarižalgai. 

15:00 – 16:30 Iekārtošanās atpūtas bāzē Šarižalgai un 3 kārtu pusdienas.  http://port-baikal.ru/catalog/99.html  

No 16:30   Brīvais laiks atpūtas bāzē Šarižalgai ar iespēju makšķerēt un peldēties Baikālā.  

19:30 - 20:30  3 kārtu vakariņas atpūtas bāzes kafejnīcā.  

No 20:30 Brīvais laiks   

 
 
16. augusts (piektdiena)  

Laiks Slavenais “Baikāla senais dzelzceļš” 

08:30 - 09:30 Brokastis atpūtas bāzē. 

09:30 –13:00  Brīvais laiks atpūtas bāzē Šarižalgai ar iespēju makšķerēt un peldēties Baikālā. 

13:00 – 14:00 3 kārtu pusdienas 

14:50 – 18:35 Pārbrauciens ar vilcienu līdz Baikāla ostai (Port Baikal) pa “Baikāla seno dzelzceļu”.  

18:35 – 19:00 Transfērs uz Listvjanku. 

19:00 – 19:15 Iekārtošanās viesnīcā "Nicola Hotel" http://nicolahotel.ru/.   

No 19:15   Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām.  

 
 
17. augusts (sestdiena)  

Laiks Baikāla kūrorts Listvjanka un brīnišķīgais Baikāla muzejs.  

09:00 - 10:00 Brokastis viesnīcā. 

10:00 –10:30  Transfērs ar autobusu līdz Baikāla muzejam. 

10:30 – 12:30 Ekskursija pa Baikāla muzeju ar gidu. 

12:30 – 13:30 Transfērs līdz Čerska klintsragam.  

13:30 – 14:30 Čerska klintsraga apmeklējums.  

Ap 15:00 Atgriežamies viesnīcā "Nicola Hotel" Listvjankā.  

No 15:00  Brīvais laiks.  

 
 

http://port-baikal.ru/catalog/99.html
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18. augusts (svētdiena)  

Laiks Krievijas etnogrāfiskās kultūras mantojums. 

09:00 - 10:00 Brokastis viesnīcā. 

10:00 –10:30  Izrakstīšanās no viesnīcas. 

10:30 – 11:00 
Transfērs ar autobusu līdz etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam Talci. 
Pa ceļam no Baikāla līdz Irkutskai atrodas unikāls etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Talci. Šajā muzejā 
viss – ēkas, apģērbi un cienasts ir atbilstoši 17. gs. Ieražām un tradīcijām.  

11:00 – 13:00 Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Talci apmeklējums.   

13:00 – 15:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Talci.  

15:00 – 16:00 Transfērs uz Irkutsku 

16:00 – 16:30 Iekārtošanās viesnīcas “Boutique Hotel Marussia” numuriņos. 

No 16:30  Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Irkutskas iepazīšanai.  

 
 
19. augusts (pirmdiena)  

Laiks Baikāla kūrorts Listvjanka 

07:00 - 07:45 Izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz lidostu. 

07:45  Reģistrācija Aeroflot reisam SU1443 uz Maskavu.  

09:25 Izlidojam uz Maskavu ar Aeroflot reisu  SU 1443.  

10:25 Ielidojam Maskavas Šeremetjevas lidostā (lidojuma ilgums 6 stundas).   

10:25 – 12:50 Brīvais laiks starp reisiem.  

12:50 Izlidojam uz Rīgu ar Aeroflot reisu SU2100. 

14:30 Ielidojam Rīgā. 

 
 


