Den Transsibirske Jernbane

Den Transsibirske jernbane er verdens lengste og mest berømte jernbane som strekker
seg over hele Russland og nesten hele kontinentet. Den starter i Moskva, passerer den
Europeiske delen av Russland, krysser Uralfjellene før den fortsetter inn i Sibir og slutter i
Vladivostok. Langs den enorme strekningen på over 9000 km kan du få øye på utrolig mange
forskjellige landskap; alt fra skog i Sibir til vakre fjell ved Baikalsjøen. Dersom du velger å hoppe
av toget på noen av stopestedene, vil du kunne møte mennesker som representerer en stor
variasjon av forskjellige kulturer.
Det tar mer enn seks dager å reise langs hele strekningen,
og vi anbefaler derfor at man tar noen stopp underveis. På denne måten blir reisen mer
interessant og opplevelsen mer spennende og fargerik.
Etter å ha lagt hele Sibir bak seg - rett etter Irkutsk - deler jernbanelinjene seg i tre strekninger:
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Priser:Direkte togbillett Moskva-Beijing på 1.kl. fra 8.350,- per person i kupe for 2 person.*Dir
ekte togbillett Moskva-Beijing på 2.kl. fra 5.500,- per person i kupe for 4 person.
*Dersom 2-mannskupé ikke er tilgjengelig, er det allikevel
mulighet for at kunden mot ett tillegg kan få 2 plass i en firemannskupé til bruk
for en person istedet.
Inkludert i prisen:
- Del i 2 eller 4-mannskupé (blandede kjønn) 1. eller 2. klasse på tog Moskva-Beijing.
OBS! Depositum på 2000,- betales ved bestilling.
Prisene oppgitt over kan bli forandret uten forvarsel.
Verdt å vite
> Prisen beregnes etter at vi har fått din forespørsel med datoer,antall reisende,spesifikasjoner
om stoppesteder skulle du ønske å gå av toget o.s.v.
> Det er tid på egen hånd i Moskva, Irkutsk, Ulan Bator og Beijing.
> Turistvisum til Russland, Mongolia og Kina er nødvendig.Vi er behjelpelig med det.
> Alle våre program er individuelt skreddersydde og tilpasses din ankomstdato,
stoppesteder,overnatting,byrundturer m.m.
Praktisk informasjon
Togene er alminnelige, offentlige transportmidler og altså ikke spesielt innrettet til turister. Regn
derfor ikke med glamorøse forhold, men i stedet kan vi garantere, at du kommer til å reise med
lokalbefolkningen.
På toget innkvarteres du i en tomanns- eller firemannskupé. Tomannskupeene er svært
ettertraktet og kan normalt ikke bekreftes før ca. tre uker før avreise. Hvis man ønsker
tomannskupé, men dette ikke er tilgjengelig, er det allikevel stor mulighet for at du mot ett tillegg
kan få en firemannskupé til bruk for to personer istedet. Tepper og puter i hver kupe og rent
sengetøy utleveres mod et mindre beløp. På de større stasjonene holder toget typisk i 15-20
min. Det kan skje at menn og kvinner plasseres i samme kupé, og at man kommer sammen
med andre reisedeltakere enn sitt norske reisefølge. Dette er utenfor Intourist Norge AS
kontroll.
I hver togvogn er det som regel to vanntoaletter med vask, et i hver ende. Husk å ta med rikelig
med dopapir og regn med kø! Midt i toget
finnes en restaurantvogn (russisk gjennom Russland, mongolsk i Mongolia og kinesisk de siste
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timene ned til Beijing).
Du betaler med nasjonal valuta i Russland og Kina dvs. rubler og yuan. Rubler kan du veksle
på hotellet eller ved å bruke minibank.
I Mongolia går det greit å bruke dollar, men da i små valører (1- og 5-dollarsedler).
Vær oppmerksom på de strenge avbestillingsreglene som gjelder for Den transsibirske
jernbanen. Tegn også reiseforsikring før du drar.
KLIKK HER FOR Å SENDE FORESPØRSEL
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