
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlott irodalom: Verne Gyula: Sztrogoff Mihály 
 

A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. június 1. 

 

 Indulás: Gyülekezés 2015. július 31-én, pénteken a Liszt Ferenc repülőtér 2-es termináljának „meeting point”-jánál 04:00-ig. 

A repülő 06:05-kor indul Moszkva, Vnukovo repülőterére. A Check-in közösen lesz intézve! 

 Érkezés: 2015. augusztus 15-én 11:40-re Budapestre. 

 Költségek: (1 RUB = kb. 5 HUF; sberbank.hu) 

közös költség 

(2015. június 8-ig fizetendő): 

 20 000 RUB (vonatjegyek + városi közlekedések + szállás + kompjegy a Bajkál-tavon) 

 13 986 Ft (meghívólevél a vízumhoz + adminisztrációs költség) 

Indulás előtt felmerülő költségek, 

amiket a közös költség nem 

tartalmaz: 

 Vízum + kezelési költség: 19 025 Ft (Egyénileg fizeti mindenki a vízum beadásakor) 

 Repülőjegy: 12 000 – 40 000 Ft között (A jelentkezés napjától figyelve megpróbáljuk a 

legkedvezőbb áron megvenni, ezután kell fizetni a megvett repülőjegy árát) 

Az út alatt felmerülő költségek, 

amiket a közös költség nem 

tartalmaz: 

 Étkezés: kb. napi 3-400 RUB-t érdemes számolni, az ország keleti része olcsóbb, 

Moszkva nagyon drága. Élelmiszerárak megegyeznek az itthoni árakkal. 

 Belépők: kb. 2200 RUB felnőtteknek, ha mindenhová szeretnél bemenni; diákoknak 

kb. fele. Mindenképp legyen diákigazolványod! 

 Pakolás: A pakolásnál figyelj, hogy csak kis kézipoggyászod lehet! (mérete: 42 x 32 x 25 cm, egy iskolatáska méret). A 

kézipoggyásznak be kell férnie az utas előtti ülés alá. Ami a kézipoggyászba mindenképp bekerüljön: útlevél, diákigazolvány, 

biztosítás, pénz, bankkártya, fényképezőgép, fürdőruha (rövidnadrág), kis törülköző, tisztasági (fogkefe, mini fogkrém), alsóneműk, 

esőkabát, fejlámpa (lámpaoltás után a vonaton jól jöhet), gyógyszerek, fém bögre, kanál, telefontöltő, papír zsebkendő, WC papír, 

kézfertőtlenítő gél. A kézipoggyászba összesen 1 liter folyadék vihető fel egyenként max. 100 ml-es kiszerelésben, de nem egyben! 

- Rajtad legyen: pulóver, hosszúnadrág, meleg kabát, bakancs vagy túracipő (hidegre és esőre kell 

számítani). Meleg cuccokat már a repülőn le lehet venni és be lehet rakni a táskába. 

- Hagyd otthon: hálózsák, izolír, minden szúró-vágó eszköz. 

Lesz egy közösen feladott poggyászunk, amibe mindenki fejenként 2 kg-ot rakhat! Bicska, 

váltócipő, pólók ide jöhetnek! Ezt a reptérre hozzad külön zacskóban, ott fogjuk összerakni. 

 Étkezés: Az étkezés teljes mértékben önellátó. Mivel szinte semmit nem tudunk kivinni ezért a 

következő a javaslat: 

Kézipoggyászba, ami még befér: instant kávé, cukor, teafű, hogy a vonatokon tudjunk kávét és teát 

készíteni (természetesen van szamovár a vonaton). 

A többi élelmet kint kell megvásárolni. Élelmiszerboltokban lehet magyarországi áron vásárolni 

(konzerv, zacskós tészta stb.). Huzamosabb vonatút után lesz lehetőség egy városban vásárolni és 

feltölteni a készleteket. A vonatút alkalmával lesznek 20-30 perces állomások, ahol helyiek kínálják 

portékájukat (ásványvíz, szárított hal, péksütemény, gyümölcs stb.). 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél + vízum + 18 év alatt orosz nyelvű meghatalmazás, hogy 

Fejes István Ferenccel utazik a kiskorú! Meghatalmazáshoz további adatok Fejes Istvánról a minta 

vízumkérőben találhatók meg. Legyen nálad a vízum és az útlevél fényképes oldalának másolata is! 



Tervezett program: 
Július 31.: Indulás Budapestről reggel 6:05-kor, érkezés Moscow Vnukovo 
Repülőterére helyi idő szerint délelőtt 9:30-ra (GMT + 4 óra). Megérkezés után reptéri 

busszal bemegyünk Yugo-Zapadnaya metró végállomásra. Itt metróra szállunk és a 

Biblioteka im. Lenina állomásig utazunk. A felszínre érve Moszkva kellős közepén 
találjuk magunkat: előttünk a Vörös tér (Krasnaya pl.) és a Kreml. Elsőként gyorsan 

beállunk a sorba, mert a Lenin Mauzóleum csak 13 óráig látogatható! Ezután érdemes 

bemenni a St. Basil's Cathedral-ba (felnőtt: 250 RUB/diák: 100 RUB), mely Moszkva 
egyik jellegzetessége és a Vörös tér végén található. Mindezek után jöhet a Kreml, 

amely több látnivalót is tartogat (felnőtt: 350 RUB/diák: 100 RUB; Kreml belül a 

kincstár: felnőtt 700 RUB/diák: 200 RUB). A Kreml-ben további templomok és 
múzeumok vannak, mindenki kedvére válogat, hogy hová szeretne bemenni. (további 

információ és jegyárak: www.kreml.ru). A Kreml-ben tett látogatás után érdemes átsétálni a Vörös tér másik 

oldalára, hisz nem mehetünk el a Vörös térről úgy, hogy nem mentünk be az orosz tankönyvekből ismert 
GUM Áruházba! A kört a Kazan Cathedral-al zárjuk, ami a tér másik végén helyezkedik el. A nap végén, 

amit még mindenképp érdemes megnézni: Bulgakov háza és a Novodevichy kolostor melletti temető, ahol 

többek között nyugszik Gogol, Mayakovsky és Boris Yeltsin is. Esti órákban vacsoraidő következik és lesz 
idő bevásárolni is az egy nap két éjszakás vonatútra. Vonatunk 23:05-kor indul Moszkva, Iaroslavskaia 

állomásról. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 1.: Egész napunkat utazással töltjük. Áthaladunk a Volga és a Káma folyókon, az Urál-hegységet 
alulról fogjuk kerülni. A vonatút alatt 2 időzónát is átlépünk. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. 

osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 
Augusztus 2.: Hajnalban elhaladunk Európa és Ázsia határát jelző emlékmű mellett és 1816 km-re 

Moszkvától helyi idő szerint (GMT + 6 óra) 5:28-ra érkezünk Yekaterinburg-ba. Reggeli után besétálunk a 
városközpontba és közösen megtekintjük a főbb látnivalókat. Elsőként megtekintjük azt a helyet, ahol II. 

Miklós Cárt és családját kivégezték. A szovjet időkben ez az épület volt az Ateizmus Múzeuma. Ezután 

tovább folytatjuk a városnézést: Church upon the Blood, Chapel of the Revered Martyr Grand Princess 
Yelizaveta Fyodorovna, Ascension Church. A kört a Yekaterinburg „Alapítóinak” emlékművével és a 

Literary negyeddel zárjuk. Ebéd után még megtekintjük közösen a Nevyansk Ikon Múzeumot (ingyenes), 

mindezek után szabadprogram következik. Itt is érdemes előre bevásárolni az egy nap két éjszakás vonatútra. 
Vonatunk helyi idő szerint 19:01-kor indul tovább kelet felé. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. 

osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 
Augusztus 3.: Egész napunkat utazással töltjük. Áthaladunk az Irtis és az Ob folyókon, jobb oldalt már az 

Altaj-hegység és Mongólia. A nap folyamán megint két időzónát lépünk át. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” 

kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 
Augusztus 4.: Helyi idő szerint reggel 6:40-re (GMT + 8 óra) érkezünk Krasnoyarsk-ba a Jenyiszej folyó 

partján fekvő városba. Itt 4098 km-re leszünk Moszkvától. Reggeli után a közeli „Stolby” Nemzeti Parkba 

utazunk a 37-es vagy az 50-es busszal. Először egy hosszú völgybe megyünk be, aminek a végén szép 
sziklaformációk vannak. A völgy jobb oldalára felmenve csodás körpanoráma tárul elénk. Előttünk a tajga, 

benne kanyargó folyók, mezők. Innen visszafordulunk, majd félúton betérünk jobbra, hogy felmenjünk a 

„Takmak” Stolby-hoz. A Takmak tulajdonképpen a homokkő formációk összefoglaló neve. Teszünk egy 
rövid túrát a formációk alatt, az egyik tetejére fel is tudunk menni. A túra végén visszamegyünk Krasnoyarsk-

ba és elfoglaljuk szállásunkat a Comfort Hostel-ben. Szállás: hostel. 

Augusztus 5.: Délelőtt rövid városnézés következik (Rezanov emlékmű, Intercession Cathedral, Resurrection Church), majd vásárlás után helyi idő szerint 13:17-kor 
továbbindulunk kelet felé. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 6.: Helyi idő szerint délelőtt 11:31-kor (GMT + 9 óra) érkezünk meg Slyudyanka állomásra, mely a Bajkál-tó mellett van. Itt vagyunk kirándulásunk 

alkalmával legmesszebb az otthontól, Moszkvától is 5311 km-re és néhány km-re a mongol határtól. Az állomásról kávészünet és jegyvétel után indulunk a Circumbaikal 
Railway-el a „Matanya-val” egy félnapos utazásra a Bajkál-tó partján. A vonat 6-7 óra alatt teszi meg a 80 km-es távot, nagyon sokszor megáll fotószünetre. Ez a vonal 

volt régen a Transzszibériai vasút nyomvonala, mígnem átvezették a vonalat Irkutszk és Slyudyanka között. Most már csak a Matanya közlekedik rajta. Estére érkezünk 

Port Baikal állomásra, ahol kompra szállunk és átkompozunk az Angara folyón Listvyanka faluba. Itt elfoglaljuk szállásunkat egy hostelben. Este fakultatív program 
keretében kipróbálható a „szibériai banya” (szauna) kb. 300 RUB / fő. Szállás: Baikaler Eco-Hostel (http://baikaler.com/belka-hostel) 

Augusztus 7.: Reggel egy kb. 6 órás túrára indulunk végig csodás környezetben a Bajkál-tó partján futó Nagy-Bajkál-túraúton. Délután érkezünk meg Bolshie Koty 

faluba, ahol miután elfoglaltuk szállásunkat a nap hátralevő részét pihenéssel töltjük. A falu szinte teljesen el van zárva, gyalog vagy csak hajóval lehet megközelíteni. 
Természetesen itt is rendelkezésünkre áll a „szibériai banya” (szauna). Szállás: Lesnaya 7 Hostel (http://lesnaya7.com) 

Augusztus 8.: Reggeli után továbbindulunk a Nagy-Bajkál-túraúton a Bajkál-tó mellett a tajgában. Kb. 7-8 órás túra után érkezünk meg Bolshoye Goloustnoye faluba ahol 

elfoglaljuk szállásunkat: 6-an jurtában 2-en pedig faházban fognak aludni. A nap hátralevő részét pihenéssel töltjük. Szállás: Bolshoye Goloustnoye, Baza Otdykha Faktoriya jurta 
Augusztus 9.: Délelőtt kipihenjük magunkat, sétálhatunk egyet a faluban. Kora délután bebuszozunk Irkutszk-ba, ahol a nap hátralevő részét városnézéssel töltjük: 

Znamensky Monastery, Raising of the Cross Church, Trinity Church, III. Sándor Cár szobra. A városnézés végén, aki szeretné, megtekintheti az Angara Jégtörőt (felnőtt: 

200 RUB/diák: 100 RUB). Vacsora után vonatunk igen későn, helyi idő szerint 1:45-kor indul nyugat felé. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú 

hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 10.: Egész napunk utazással telik. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 11.: Helyi idő szerint (GMT + 7) reggel 7:08-ra érkezünk meg az Ob folyó partján elhelyezkedő Novosibirsk-be, amelyet Szibéria fővárosának is neveznek. 

Reggeli után közös városnézés következik. A templomokon kívül érdemes megtekinteni a város Lenin szobrát is. Aki kiszuperált orosz mozdonyokat és kocsikat szeretne 
nézni az elektricskával kimehet a Seyatel állomás mellett lévő Lokomotív Múzeumba. Novosibirsk-ből vonatunk helyi idő szerint 16:02-kor indul tovább. Éjszaka a vonaton 

un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 12.: Helyi idő szerint (GMT + 6) reggel 6:32-re érkezünk Tyumen-be. Reggeli után a délelőttöt Tyumen-i városnézéssel töltjük. Természetesen a város főterén 

megtekintjük a Lenin szobrot és a Parlamentet. Ezután a templomokat vesszük sorra: Saviour’s Church, Znamensky Cathedral, Archangel Mikhail Church, 
Krestovozdvizhenskaya Church, Trinity Monastery. A templomok után a városnézést a Tura folyó túloldalán elhelyezkedő régi faházaknál zárjuk. Tyumen-ből vonatunk 

helyi idő szerint 12:45-kor indul és 16:06-ra érkezik Tobolsk-ba, Szibéria régi 

fővárosába. A vasútállomásról a 4-es busszal bemegyünk az óvárosba. Óvárosi 
sétánkat a Kremlin megtekintésével kezdjük (Intercession Cathedral, St. Sofia 

Cathedral, harangtorony). A Kremlin után következik a Pryamskoy Vzvoz és a Deputy 

Palota. Ezek után, ha időnk engedi, megtekintünk még három templomot az óvárosban 
és kisétálunk az Irtis folyó partjára. Vacsora után vonatunk helyi idő szerint 21:20-kor 

indul tovább. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban lesz 

(ágynemű az árban). 

Augusztus 13.: Egész napunk utazással telik. Éjszaka a vonaton un. „platzkard” kocsiban, 

azaz III. osztályú hálókocsiban lesz (ágynemű az árban). 

Augusztus 14.: Hajnalban, helyi idő szerint 3:09-re (GMT + 4) érkezünk meg Nizhny 

Novgorod-ba. Megérkezés után kávézás és reggelizés következik. Miután felébredtünk 

városnézésre indulunk: első megállónk a Nevsky Cathedral. Ezután a Kremlin felé 
vesszük az irányt, ahol felkeressük a Cathedral of the Archangel Michael-t, az 

Annunciation Monastery-t és a Dimitry tornyot. A városnézés után még teszünk egy 

sétát a Volga folyó partján. Délután helyi idő szerint 16:30-kor induló vonattal 
Moszkvába utazunk, 20:30-ra érkezünk Moszkvába (GMT + 4). A megérkezés után 

elfoglaljuk szállásunkat a Varshavka Hostelben. Akinek van még kedve, 

búcsúzásképpen bemehet a Vörös-térre. Szállás: hostel. 
Augusztus 15.: Reggel 5:30-kor indulás a szállásról a reptérre. Moscow Vnukovo 

Repülőteréről 10:05-kor (GMT + 4) indulunk, érkezés 11:40-re Budapestre. 



Mi szükséges ahhoz, hogy megkapd az orosz vízumot? 
 

Mielőtt nekilátnál, néhány szó az orosz bürokráciáról, hogy ne kelljen kettőnél többször a vízumközpontba menni: 

 A vízumügyintézést 45 nappal az indulás előtt tudod megkezdeni, hiába vagy szabad korábban, ki kell várni a megfelelő dátumot, ennek 

fényében érdemes szervezni az utazás előtti 45 napot. 

 Február óta a követség már nem veszi be a turista vízumokat, hanem az Orosz Vízumközponthoz (http://www.vhs-hungary.com) irányít 

ügyintézésre, ahol viszont 8 000 Ft-ot beszednek a vízumdíjon felül adminisztrációs díjként. 

 Orosz Vízumközpont: 1062 Budapest, Andrássy út 100., H-P: 8-17 óráig. Érdemes előre interneten bejelentkezni. 

 

Előkészület: sorrend számít! 

 

1) Utasbiztosítás kötése (egyénileg intézendő): 

 Megléte kötelező a vízumhoz! 

 A teljes kint tartózkodásra, Oroszország területére érvényes legyen. 

 Dombornyomott bankkártyádhoz szinte biztosan van érvényes utasbiztosításod! Be kell menni a bankba, és nyomtatott igazolást kérni ennek 

meglétéről! Ha nincs dombornyomott kártyád, vagy a bankod nem ezeknél a biztosítóknál biztosít, sajnos kell köss érvényes biztosítást! 

 A következő biztosítók valamelyikénél kell: 

- Európai Utazási Biztosító Zrt. 

- Europ Assistance Hungary 

- Europ Assistance CIS 

- Europ Assistance Group 

- QBE Insurance (Europe) Limited 

- Magyar Posta Biztosító Zrt. 

- Chartis Europe S.A. jogutóda: AIG Europe 

- Allianz Hungária Biztosító Zrt. 

- Union Biztosító Rt. 

- Uniqa Biztosító Zrt. 

- K&H Biztosító Zrt. 

- Groupama Biztosító Rt. 

- AXA Magyarország Biztosító Zrt. 

- Mondial Assistance 

 

2) Igazolványkép-csináltatás: 

 Készíts új igazolványképet (vagy hozz 6 hónapnál nem régebbit), a szokásos 35x45 mm-es méretben. 1 db kell. Vigyázz, hogy a teljes fejed a 

képen legyen, világos háttér legyen, szóval ne tablókép stb., erre érzékenyek. 

 

3) Meghívólevél-szerzés: 

 Ez központilag lesz intézve, kapni fogsz egy PDF-et, azt kell majd kinyomtatni. 

 

4) Vízumkérő lap kitöltése: 

 https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx kitöltése. 

- Első beugratós kérdés: hová adod be a vízumot? A követségre vagy a Vízumközpontba? Persze hogy a Vízumközpontba, mert a 

követségen már nem veszik be. Ha mégis a követséget jelölöd meg, akkor a vízum beadásánál javítani kell a vízumkérőt a 

vízumközpontban. 

- Purpose of visit: Tourism (nem group tourism). 

- single entry. 

- A vízumkérőbe már be kell írni a biztosító nevét és a kötött biztosítás kötvényszámát (bankkártyásnál nincs kötvényszám) 

- A vízumkérőbe be kell írni a meghívó fél nevét, és ha kéri a címét: Alliance Travel Company (2nd Sovetskaya st. 7, Saint 

Petersburg, Russia) 
- továbbá a meghívó fél referenciaszámát („Tour Operator”): 000961, 

- végül a kapott voucher számot is (saját meghívóleveled PDF-je tartalmazza, ez mindenkinek egyéni). 

- Szálláshoz azt írd be, ami a meghívólevélen szerepel abban a sorrendben. 

- Ezt a vízumkérő lapot a webes felületen el lehet menteni és vissza lehet hozzá térni (jelszóval). A rendszer 30 napig őrzi a mentett 

példányokat. Amint kész, ki kell nyomtatni. Július 1. után készítsd el, hogy az indulásig (július 31-ig megőrizze a rendszer). 

 

5) Fénymásolatok: 

1. útlevélről (fénykés oldaláról) 

2. repülőjegyről (központilag lesz küldve) 

3. vonatjegyekről (központilag lesz küldve) 

 

Vízum beadása: 

 2015. Július 7-én, kedden 15:45-re lesz időpont kérve. Aki teheti, jöjjön el erre az időpontra és akkor közösen beadjuk, ha kell valami, akkor 

még tudunk javítani. Vész esetére, július 8-án szerdán reggel 8:00-ra is lesz időpontunk. 

 Erre az időpontra már Istvánnál lesz az összes vonatjegy másolata vízumhoz. Aki nem ezen az időponton intézi annak, PDF-ben el lesz küldve a 

„vonatjegyes csomag.” 

 Ha nem tudsz eljönni erre az időpontra, akkor ezután valamikor jelentkezz be, mert ezután lesz a kezedben minden (vonatjegyek is!). 

 

Vízumkérelem beadása, check list: A következő dokumentumokat kell vinni: 

1. útlevél 

2. biztosítási kötvény/igazolás 

3. igazolványkép (ráragasztva vízumérőre) 

4. útlevél fénymásolata 

5. kitöltött vízumkérő lap (kinyomtatott) aláírva! 

6. kinyomtatott meghívólevél 

7. repülőjegyek másolata 

8. 19 025 Ft (vízumdíj + adminisztrációs költség), amit a beadott dokumentumok ellenőrzése után helyszínen kell befizetni. 

 

 

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx


 

 

 

 

Egy korábban beadott vízumkérő mintaként: 
 

 

 

 

 


