Transiberià (20 dies)
Els tren més mític del món al teu abast
GC 1881
Viatjar en el transiberià és una des les experiències més fascinants del món: travessar la major part del territori rus i endinsar-se
a països com Mongòlia o la Xina (si s’agafen els itineraris corresponents) permet realitzar un viatge de constrastos múltiples: Des
de les estepes de Sibèria, al Llac Baikal, als paisatges mongols o la capital xinesa, Pekin

Itinerari suggerit

Dia 1.- Arribada Moscou i visita de la ciutat
Dies 2 i 3.- Recorregut lliure per les principals atraccions de la capital russa: Kremlin, Plaça Roja, els metro, els barris… al 4rt dia, s’agafarà el
tren transiberià. Propera destinació segons itinerari escollit pel viatger.
Dies 4 a 16.- Recorregut en transiberià. Parades segons prioritats del viatger (Ekaterimburg, Omsk, Irkutsk, Ulan Bator…). Possibilitat de finalitzar
el viatge a Pekin amb el Transmongolià o a Vladivostok amb el Transsiberià. També a Ulan bator (Mongòlia o a Irkutsk (Rússia)
Dies 17-19.- Visita de Pekin (Muralla Xinesa, Tinanamen, Ciutat Prohibida, Palau d’Estiu etc…)
Dia 20.- Vol de tornada a la ciutat d’origen

Nota 1: Possibilitat d’ampliar la ruta tants dies com es vulgui o variar el sentit del recorregut
Nota 2: Possibilitat de combinar el viatge amb rutes per Mongòlia o la Xina (vegeu seccions al web)
Nota 3: Possibililtat de fer el viatge en 2 setmanes sacrificant nits a Moscou, en ruta o destinació final (Pekin, Ulan Bator, Vladivostok…)

Preus i condicions
Inclou: Allotjament a Moscou (3 nits), allotjament en ciutats del recorregut (5

Des de
1.590 €

nits), allotjament a Pekin (3 nits), bitllets del Transiberià entre Moscou i Pekin
(o vivecersa), dossier de ruta (què fer, planols, mapes) + 100% gestions

No inclou: Vols internacionals (et busquem el millor vol per al teu viatge)
Visats, despeses personals, assegurança de viatge.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger
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Moscou- Kremlin (Rússia)

Tren transiberià

Ekaterinburg (Rússia)
Llac Baikal (Rússia)

Palau d’estiu- Ulan Bator (Mongòlia)

Gran Muralla xinesa- Rodalies de Pekin (Xina)
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