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Den Transsibiriske Jernbane 2016

Togbilletter (transsibiriske jernbane)
 Uden stop: 2. kl. 1. kl.*

950 1550
920 1680

6350 9980
6980 10870

ca. 5980 ca. 10380
3220 5230
3580 5590
3420 5740

kommer kommer
2150 3200
2630 3850
2880 -
1830 2390
1830 -

3340 / 4520 5210 / 7370
3250 5920
3740 5500
1670 2380
2200 3370
6580 10600
7420 10980
2750 4050
4580 6950
4580 6950
4830 7300

 Et stop: 2. kl. 1. kl.*
5250 8130
6720 10750
7250 11460
6710 10220
5050 7620

 To stop: 2. kl. 1. kl.*
6720 9950
4960 8170

 Irkutsk-UlanBator el. omvendt (nr. 6 el. nr. 5)

 Moskva-Irkutsk-UlanBator-Beijing 1), 2)

Moskva Perm/Jekaterinborg Irkutsk Ulan Bator

 Moskva-UlanBator-Beijing (med tog nr. 6 el. nr. 4 Moskva-UlanBator) 2)

 Moskva-Irkutsk-Beijing (med tog nr. 4 Irkutsk-Beijing) Via Mongoliet

 Beijing-Irkutsk (nr. 3) via Mongoliet

 Jekaterinborg-Irkutsk (nr. 44 el. nr. 70)

 UlanBator-Beijing (nr. 24)

 Beijing-UlanBator (nr. 23/23K)

 Moskva-Irkutsk-Beijing (med tog nr. 20 Irkutsk-Beijing) Via Manchuriet
 Moskva-Irkutsk-Vladivostok   * Bemærk venligst: kun vejledende pris. Konkret pris oplyses ved bestilling.

 Moskva-UlanBator (nr. 4)

 Moskva-Perm/Jekaterinborg (nr 12 el. nr. 26)
 Moskva-Novosibirsk

 Beijing-UlanBator (nr. 3)

 Skt. Petersborg-Moskva el. omvendt (nattog 3, sovekupe)

 Irkutsk-Moskva (nr. 5 el. 81)

 Moskva-Beijing (nr. 4). via Mongoliet.

 Moskva-UlanBator el. omvendt (nr. 6 el. nr. 5)

 Skt. Petersborg-Moskva el. omvendt ("Sapsan Ekspres"  dagtog) - siddeplads

 Moskva-Beijing  (nr. 20). via Manchuriet 
 Moskva-Vladivostok (nr. 2) Bemærk venligst: kun vejledende pris. Konkret pris oplyses ved bestilling.
 Moskva-Irkutsk

 Irkutsk-Vladivostok (nr. 8 / nr. 2) *Bemærk venligst: kun vejledende pris. Konkret pris oplyses ved bestilling.

 Moskva-Pyongyang (nr. 20)

 Irkutsk-UlanBator el. omvendt (nr. 362 el. nr. 263)

 Beijing-Moskva (nr. 3). Via Mongoliet.
 Beijing-Moskva (nr. 19). Via Manchuriet.

 Beijing-Irkutsk (nr. 19) via Manchuriet

 Irkutsk-Moskva (nr. 1) *Bemærk venligst: kun vejledende pris. Konkret pris oplyses ved bestilling.

 Moskva-Irkutsk-UlanBator (tog nr. 6 EL. 362 IKT-ULN // 1.kl på tog 362 = 2senge i kl.2)

 UlanBator-Beijing (nr. 4)
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4960 8170
7580 10900
7970 11380
7410 10580

 Tre stop: 2. kl. 1. kl.*
6480 10500
6450 10580

Fire stop: 2. kl. 1. kl.*
7130 10650
7100 10630

1)-Alle priser for billetter med stop undervejs er baseret på tog nr. 6 fra Irkutsk til Ulan Bator. Tillæg for tog. nr. 362 fra Irkutsk kr. 1000 . p/p for 2 personers kupe (2 x 2 kl.). Ingen tillæg for 2 kl. på to
2)-Alle priser for billetter med stop undervejs er baseret på tog nr. 24 fra Ulan Bator til Beijing. Tillæg for tog. nr. 4 fra Ulan Bator 650 kr. Per person for 1. eller 2.klasse
* Vejledende priser! Alle priser for billetter 1. klasse bekæftes ved forespørgsel. Priserne afhænger af de tog, som kører på de ønskede strækninger

Andre togbilletter i / fra Kina 

***Togklasserne***

***Omvendte billetter***

920

 Moskva-Perm/Jekaterinborg-Irkutsk-Ulan Bator

790 Beijing-Xian el. Beijing-Wuchang (gælder også omvendte billetter)

 Xian-Shanghai el. omvendt

 Moskva-Perm/Jekaterinborg-Irkutsk-Beijing (med tog nr. 20 Irkutsk-Beijing) Via Manchuriet

690

 Beijing-Chongqing el. omvendt

 Moskva-Perm/Jekaterinborg-Irkutsk-UlanBator-Beijing 1), 2)

 Xian-Chongqing el. omvendt

 Beijing-Yichang el. omvendt
1150

 Moskva-Perm/Jekaterinborg-Irkutsk-Beijing (med tog nr. 4 Irkutsk-Beijing) Via Mongoliet

920

2050

1250

 Moskva-Perm-Jekaterinborg-Irkutsk-UlanBator-Beijing 1), 2)

 Yichang-Xian

 Beijing-Shanghai el. omvendt

 Beijing-Urumqui el. omvendt 1550

 Harbin-Beijing (ekspres tog med ankomst samme dag: 620,- pp) 

 Beijing-Lhasa el. omvendt Hardsleeper (6-pers.) / Softsleeper

790
 Shanghai-Chongqing el. omvendt

 Shanghai-Hongkong (Tillæg for 2-personers kupe: 600,- per person)
 Shanghai-Wuchang (gælder også omvendte billetter)

 Beijing-HongKong (Tillæg for 2-personers kupe: 440,- per person)

Billetprisen for omvendte billetter (øst mod vest) fås ved at lægge prisen sammen for de enkelte strækninger under kategorien "uden stop". Vær 
opmærksom på, at visum til Rusland, Kina og Mongoliet tidligst kan ansøges 3 mdr. inden indrejsen i landet. Vi har kun mulighed for at assistere med 
visumansøgningen, såfremt den foregår på ambassader beliggende i Danmark. Såfremt man selv søger visum til Rusland og Mongoliet i udlandet (fx 
Beijing) er det på eget ansvar. Kravene til visum kan variere fra ambassade til ambassade, og vi har ingen mulighed for at tilbyde invitationer og andre 
nødvendige papirer, som med fuld sikkerhed accepteres af ambassader beliggende udenfor Danmark.

1350

På alle internationale tog samt de fleste russiske indenrigstog findes 1.- og 2.-kl. På 1.-kl. er man to personer om at dele én sovekupé, mens man på 2.-kl. 
er fire pers. om at dele én sovekupé. Bortset fra det, så er forskellene mellem 1.- og 2. kl. minimale; begge vogntyper har toilet med håndvask i begge 
ender af vognen, som deles med de øvrige passagerer. På de fleste strækninger opkræves et mindre gebyr ombord på toget (ca. 25 kr.) for udlevering af 
sengelinned. På de kinesiske indenrigsstrækninger sælger vi i de fleste tilfælde den bedste kategori: "softsleeper" med plads til fire personer i hver 
sovekupé (ønsker man at være to om at dele en sådan kupé er prisen den dobbelte).

hard. 2600 / 3550 soft.

550

1150

nat tog: 770

Softsleeper Uden stop:

 Moskva-Jekaterinborg-Novosibirsk-Irkutsk-UlanBator-Beijing 1), 2),

 Moskva-Irkutsk-UlanUde-UlanBator-Beijing 2)

 Moskva-Jekaterinborg-Irkutsk-Vladivostok * Kun vejledende pris. Konkret pris oplyses ved bestilling.
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Den Transsibiriske Jernbane 2016

Vejledende køreplan (Den Transsibiriske Jernbane pr.01.12.15)

Vi tager forbehold for ændring af togtider
Afgang Ankomst Varighed (ca.)
tir 23:45 man 11:40 5 døgn + 17 t
lør 23:45 lør 05:46 6 døgn + 5 t

ul. datoer 13:50 6 nt. efter 20:10 6 døgn + 4 t

ons/tor 23:45 man/tir 06:35 4 døgn + 4 t
tir 23:45 søn 06:35 4 døgn + 4 t

dgl. 13:05 4 nt. efter 08:28 3 døgn + 10 t
dgl. 00:35 3 nt. efter 21:22 3 døgn + 12 t
tir 23:45 lør 07:30 3 døgn + 3 t

ons/tor 23:45 søn/man 07:30 3 døgn + 2 t
lø 23:45 ons 07:30 3 døgn + 4 t

dgl. 16:20 næste dag 14:50 20 t

lige datoer. 13:10 næste dag ca. 18:11 1 døgn + 4 t
ul. datoer 13:10 næste dag ca. 18:11 1 døgn + 4 t

lige datoer 13:10 2 nt. efter 17:10 1 døgn + 22 t
ul. datoer 13:10 2 nt. efter 17:10 2 døgn + 2 t

dgl. 05:30 2 nt. efter 21:22 2 døgn + 12 t

dgl. 05:30 samme dag 11:15 5 t

dgl. 22:20 3 nt. efter 08:28 2 døgn + 14 t
dgl. 12:10 2 nt. efter 21:22 2 døgn + 13 t

dgl. 12:25 1 nt. efter 21:22 1 døgn + 6 t
dgl. 23:38 2 nt. efter 08:28 1 døgn + 7 t

lør 07:53 man 11:40 2 døgn + 13 t
ons 07:53 lø 05:46 3 døgn + 1 t

OBS!! Afgangs- og ankomst-tiderne er lokale tider og kun vejledende. Det er tiderne trykt på togbilletterne, som er gældende.

2 (russisk)

 Moskva - Irkutsk

76 / 118 (russisk)

44 / 100 (rissisk)

70 / 80 (russisk)

 Irkutsk - Beijing

 1. kl. findes ikke.

82 (russisk)  1. kl. findes ikke.

 Moskva - Perm

 Novosibirsk - Irkutsk

 1. kl. findes ikke.

3 nt. efter 08:28

 Jekaterinborg - Irkutsk

44 / 100 (russisk)

70 / 80 (russisk)

 1. kl. findes ikke.

 1. kl. findes ikke.

44 / 100 (russisk)  1. kl. findes ikke.
 1. kl. findes ikkedgl. 16:11

20 (russisk - via Manchuriet)
4 (kinesisk - via Mongoliet)

 1. kl. findes ikke.

2 døgn + 14 t

70 / 80 (russisk)  1. kl. findes ikke.

Transsibiriske Jernbane Tog (nr. og nationalitet) Bemærkninger

 Moskva - Beijing
4 (kinesisk - via Mongoliet)

20 (russisk - via Manchuriet)

6 (mongolsk/russisk)  okt-maj: kun afg, om torsdage

 Moskva - Novosibirsk

44 / 100 (russisk)  1. kl. findes ikke.

12 el. 26 (russisk)

 okt-maj: 1 uge om to./1 uge om on.

 Moskva - UlanBator

6 (mongolsk/russisk)

 Moskva - Vladivostok

82 (russisk)

20 (russisk)

4 (kinesisk)

 1. kl. findes ikke.

4 (kinesisk)

70 / 80 (russisk)

 1. kl. sælges ikke 

 1. kl. findes ikke.

 Perm - Irkutsk

76 / 118 (russisk)  1. kl. findes ikke.
 Moskva - Jekaterinborg

44 / 100 (russisk)  1. kl. findes ikke. Perm - Jekaterinborg
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g
ul. datoer 21:20 3 nt. efter 20:10 2 døgn + 23 t
lige datoer 21:20 3 nt. efter 20:10 2 døgn + 23 t

søn/man 07:53 man/tir 06:35 1 døgn
dgl. 21:35 2 nt. efter 05:40 1 døgn + 8 t

søn/man 07:53 søn/man 14:57 7 t
dgl. 21:35 næste dag 06:40 10 t

søn/man 15:30 man/tir 06:35 18 t
dgl. 07:24 næste dag 05:40 1 døgn

tor 07:15 fre 11:40 1 døgn + 4 t
fre 07:15 lør 11:40 1 døgn + 4 t
søn 07:15 man 11:40 1 døgn + 4 t

dgl. 23:30 næste dag 08:30 8 t
6.45/13.00/15.00/19.45 samme dag 3,45t.senere 3,45 t

*1: Tog nr. 2 afgår ikke fra Moskva den 31. i måneden. 
Afgang Ankomst Varighed

ons 11:22 man  14:28 5 døgn + 3 t
lør 22:56 fre 17:55 5 døgn + 19 t

lør 11:22 søn 14:20 1 døgn + 3 t
tir 11:22 ons 14:20 1 døgn + 3 t

ons 11:22 tor 14:20 1 døgn + 3 t

ons 11:22 fre 15:50 2 døgn + 2 t
lør 22:56 tir 18:18 2 døgn + 14 t

tir/fre 15:25 lør/tir 13:58 4 døgn + 1 t

tir/fre 15:25 ons/lør 14:38 20 t
dgl. 20:25 2 nt. efter 07:25 1 døgn + 15 t

dgl. 18:21 4 nt. efter 04:11 3 døgn + 10 t
ons / lø 16:05 3 nt. efter 14:38 3 døgn + 5 t

lige datoer 23:10 3og1/2 nt. efter 04:41 3 døgn + 13 t

ul. datoer 19:20 4 nt.senere kl. 10:00 4 døgn + 1 t

 Moskva-Skt. Petersborg

 med stop undervejs

 Beijing-Irkutsk

 Skt. Petersborg - Moskva
Sapsan ekspres     dgl.

 Kører kun 15/6-26/10 i 2016

BemærkningerTog (nr. og nationalitet)

3 (kinesisk - via Mongoliet)

 Beijing-UlanBator
 Kører tirsdag til 31/5 2016

 UlanBator-Moskva

K23 (kinesisk)

 UlanBator - Beijing

23 (mongolsk)

3 (kinesisk)

 Beijing-Moskva

19 (russisk - via Manchuriet)

3 (kinesisk - via Mongoliet)
19 (russisk - via Manchuriet)

362 (russisk)

2 (russisk)

6 (russisk)

8 (russisk)

6 (russisk)
 1. kl. findes ikke. Ingen spisevogn.

 1. kl. findes ikke. Ingen spisevogn.

 okt-maj: 1 uge om sø./1 uge om ma

 okt-maj: 1 uge om sø./1 uge om ma.
362 (russisk)

Transsibiriske (omvendt)

6 (russisk)
 Irkutsk - UlanBator

 Irkutsk - Vladivostok

 Irkutsk - UlanUde

 UlanUde - UlanBator

24K (kinesisk)
4 (kinesisk)

362 (russisk)

24 (mongolsk)
 Kører kun 13/6-26/9 i 2016

 uden stop
3 (russisk)

 okt-maj: 1 uge om sø./1 uge om ma

( )

… hver uge (1/6 - 30/9) 
 UlanBator-Irkutsk

 1. kl. findes ikke. Ingen spisevogn.

5 (mongolsk/russisk)

5 (mongolsk/russisk)

 Irkutsk-Moskva
69/79 (russisk)  1. kl. findes ikke.

81 (russisk)  1. kl. findes ikke.

263 (russisk)  1. kl. findes ikke. Ingen spisevogn.

næste dag 07:55dgl. 23:55
3.45 timeramme dag 3,45 t. sene6.45/13.00/19.25

8 t

5 (russisk)

kun hveranden uge (1/10-31/5) og …

 Irkutsk-Skt.Petersborg

Sapsan (dagtog)

9 (russisk)

2 (nattog)

dgl. 18:30 2 nt.efter 22:07 2 døgn + 6 t
ul. datoer 01:02 3 nt. Efter 2:50 2 døgn + 5 t

dgl. 9:20 næste dag 9:23 1 døgn + 2 t Jekaterinborg - Moskva 15 (russisk)

69 (russisk)  1. kl. findes ikke.
 Irkutsk - Jekaterinborg

81 (russisk)  1. kl. findes ikke.
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Den Transsibiriske Jernbane 2016

Vejledende køreplan (indenrigs i Kina pr. 1.12.2015)

Afgang Ankomst Varighed
dgl. 20:41 næste dag 08:15 11 t
dgl. 19:30 næste dag 07:00 11 t

dgl. 21:20 næste dag 08:58 12 t
dgl. 21:18 næste dag 08:56 12 t

dgl. 18:46 næste dag 09:20 17 t
dgl. 17:04 næste dag 07:51 16 t

dgl. 15:12 næste dag 15:40 1 døgn 
dgl. 11:21 næste dag 11:13 1 døgn + 1 t

dgl. 14:12 næste dag 19:26 2 døgn + 5 t
dgl. 08:20 2 nt. efter 12:27 2 døgn + 4 t

dgl. 20:47 næste dag 07:06 10 t
dgl. 20:28 næste dag 06:54 10 t

dgl. 17:34 næste dag 09:11 17 t
dgl. 20:10 næste dag 11:42 15 t

13:08 næste dag 13:05 1 døgn

18:02 næste dag 13:10 1 døgn

dgl. 20:10 2 nt. efter 13:55 1 døgn + 12 t
dgl. 08:00 2 nt. efter 08:00 1 døgn + 12 t

dgl. 21:39 næste dag 08:30
dgl. 19:45 næste dag 07:10

dgl. 13:38 næste dag 11:54 20 timer

D 314

 Shanghai - Chongqing

T28

Afg. ca. hver anden dag

D 311

 Xian - Shanghai

K1002

 Shanghai - Hongkong

 Shanghai - Wuchang

K49

K72

 Beijing - Hongkong

Z99

 Xian - Chongqing

 Beijing - Wuchang

 Wuchang - Shanghai

Z38 Wuchang - Beijing

Z 91 / Z 94

K351

Afg. ca. hver anden dag

K71/74

 Chongqing - Beijing

 Shanghai - Xian

 Beijing - Yichang

OBS! Afgangs- og ankomst-tiderne er lokale tider og kun vejledende. Det er tiderne trykt på togbilletterne, som er gældende.

Tog (nr.) Bemærkninger

T10

Z37

 Chongqing - Shanghai

 Beijing - Shanghai

K121

T97

K628/K625

Kina (indenrigs)

T9 Beijing - Chongqing

Z 92

 Xian - Beijing Z20
 Beijing - Xian Z19

 Shanghai - Beijing

 Yichang - Xian

 Beijing - Lhasa Z21
 Lhasa - Beijing

Penguin Travel - Gammel Mønt 19A, 1117 København K - Tlf: 3321 5100  www.penguin.dk             

dg 3 38 æste dag 5 0 t e
dgl. 20:49 næste dag 09:49 20 timer

dgl. 10:00 næste dag 18:35 1 døgn +8 t

dgl. 09:50 samme dag 17:28 7 t

dgl. 20:58 / 21:25 næste dag 08:36 / 07:24 26 t

* Obs. Man skal have indrejsetilladelse til Lhasa, Tibet. Denne tilladelse indgår i ankomstpakken i Lhasa, KIN 6 (Se venligst de sidste sider), men ikke i prisen på togbilletten. 
Hvis man kun vil bestille togbillet til Lhasa, Tibet uden Ankomstpakke KIN 6, skal man selv sørge for at få denne tilladelse.

Flybilletter fra Danmark (vejledende priser inkl. skatter og afgifter) *
(vejledende priser inkl. skatter og afgifter, m forbehold for ledige pladse i de bokingklasser de er bbaseret på)
Vi sender et tilbud ved forespørgsel. Vi anbefaler fly med Aeroflot - priser fra 5500 DKK per person for en flybillet København-Moskva / Beijing-København (via 
Moskva)

Z69

 Beijing-Shanghai el. omvendt

nat tog

Harbin - Beijing D26 ekspres tog

1/1-31/12

T18 / Z16Harbin - Beijing

5600

Z4

2040

-

 Beijing-Xian el. omvendt

2260

830

420

4030 800
300

 Shanghai-Chongqing el. omvendt

-
-2040

9

 Shanghai-Yichang el. omvendt 2040
 Shanghai-Xian el. omvendt

 Shanghai-Hongkong
-

 Shanghai-Wuhan el. omvendt

3310 Lhasa-Xian

2270

460
2480 540

e j g c a g
Yichang - Beijing

 Xian-Chongqing el. omvendt

1000

Beijing - Urumqi

 Beijing-Wuhan el. omvendt

 Beijing-Pyongyang pris oplyses ved bestilling -

2820

 Beijing-Hongkong
 Beijing-Lhasa el. omvendt

pris oplyses ved bestilling Beijing-Tokyo

 Beijing-Chongqing el. omvendt 2620

 Beijing-Yichang el. omvendt

Børnerabat 2-11 årOne Way flybilletter - (vejledende priser)

4700

2860
2380

400

390

560
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Den Transsibiriske Jernbane 2016

Transfer mellem togstation/lufthavn og indkvartering (samlet pris ved 1-6 pers.)

1-2 pers. 1-3 pers. 3-5 pers. 4-6 pers. 1-2 pers. 1-3 pers. 3-5 pers. 4-6 pers.
450** 600** 650 (6-9)** 450** 600** 650 (6-9)**

400 900 550SVO/580DME 900SVO/1000DME

150 (v/1) 250 550 300 (v/1) 400 800
280 500 450 570

280 530 380 710
165 275 220 330
430 740
400 500 680 750

180 320 (max. 4) 300 600 (max. 4)
330 550

680 (v/1) 820 (v/2) 1230 (v/3) 1640 (v/4) 820 (v/1) 900 (v/2) 1560 (v/3) 2080 (v/4)
890 (v/1) 1040 (v/2) 1540 (v/4) 2300 (v/6)
680 (v/1) 770 (v/2) 1240 (v/4) 1860 (v/6)

500 (v/1) 740 (v/2) 1260 (max. 4) 1890 (v/6) 760 (v/1) 990 (v/2) 1430 (max. 4) 2140 (v/6)

** Tillæg i tidsrummet 22:00-06:00 opkræves 150/200/200; Priserne gælder ikke i perioden 15/6-19/6 2016

*** Tillæg i tidsrummet 21:00 - 08:00 opkræves: + 25% af prisen

Færgebilletter  (pris p. enkelbillet p. person)

Sejlplan               
(marts-november):

2. klasse: 3600            
Måltider er ikke inkluderet

260 p/p (4-7 pers)

Seng på indvendig 36 
personers kahyt (fælles 
bad og toilet i gangen)

Seng på udvendig 8 
personers kahyt (fælles 
bad og toilet i gangen)

 Ulan Ude

Lufthavn-hotel (el. omvendt)*

Economy: 2970           
Måltider er ikke inkluderet

180 p/p (4-7 pers.)

1240 (v/4) 1860 (v/6)

 Listvjanka (fra Irkutsk st.)

 Beijing

Strækning                            
Vladivostok (Rusland) - Dong Hae 
(Sydkorea) - Sakaiminato (Japan)  

6380 kr. (kun få suiter) 
Bekræftelse om 

tilgængelighed kommer ca. 
45 dage inden afrejse. 

Måltider er ikke inkluderet i 
priserne.

 Vladivostok ***
 Ulan Bator

 Shanghai (Hongqiao apt.)

Ved ankomst til lufthavne/togstationer vil chaufføren står i ankomsthallen/perronen med et skilt påskrevet kundens navn el. evt. 
"Penguin Travel". 

 M/S Eastern Dream                    
Bemærk venligst: Visum skal være gyldigt 

min. 1 døgn efter afrejsen.                
Terminal charge på 25 USD pp betales på 

stedet ved indskibning.              

770 (v/2)

 Xian

Afg. fra Vladivostok 
onsdag kl. 14.00 / Ank. til 

Dong Hae torsdag kl. 
11.00. / Afg. fra Dong Hae 
torsdag kl 18.00. / Ank. til 

Sakaiminato fredag kl. 

 Shanghai (Pudong apt.)

Vi tager forbehold for ændring af sejlplaner og priser.                                            

dbl. junior suite (1 dbl. 
seng) med eget bad og 

toilet

680 (v/1)

 Moskva

Togstation-hotel (el. omvendt)By

 Skt. Petersborg ** 

 Novosibirsk
 Irkutsk

 Perm
 Jekaterinborg
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dagligt april-
december 

med få 
undtagelse

r

næste dag

Visum til Rusland, Kina og Mongoliet
Visum Sgl. entry/exit# Transit

Invitation 80
Russisk**
Mongolsk 910 775
Kinesisk 960 -

#Double/multiple entry og business visa - på forespørgsel

*** Vores ekspeditionsstid starter efter vi modtager dokumenterne og hvis alle dokumenter er på plads og korrekt udfyldt. I højsæsonen samt i perioder med 
hellige dage kan ekspeditionstiden forlænges

Vi kan tilbyde indkvartering på skibene: enkelt seng i fælles 4-mænds kahyt, dobbelt 
kahyt, 4-mænds kahyt, deluxe kahyt, samt udvendige eller invendige kahytter. 

Priserne afhænger af afrejsedagen (søndag-onsdag eller torsdag-lørdag) og sæsonen 
(april-juni, juli-august, september, oktober-december) - vi sender priser på 

forespørgsel.

Eksprestillæg / bemærkningForsendelsesgebyr*

+ 475 kr. - ekspeditiostid: 1 uge

Strækning                            
Skt. Petersborg - Helsinki/Stockholm og 

v.v. 

priserne.

påkrævet for udstedelse af russisk visum
Man skal henvende sig personligt på det Russiske Visa Center. Vi skaffer invitation til russisk visum (150 kr. hvis man ikke bestiller service hos os)

* Gebyret dækker forsendelses-omkostningen tilbage til kunden. Man kan spare de 150 kr. ved at afhente sit pas fra vores kontor.

** Bemærk venligst, at kopi af en gyldig rejseforsikring skal vedlægges ansøgningen om russisk visum. 

ikke muligt for danske statsborgere

Vores ekspeditionstid***

M/S Anastasia og M/S Princess Maria

3 uger
150
150

3 uger

1 hverdag

Sejlplan:               
Afgang:        Ankomst:    

Sakaiminato fredag kl. 
09.00. 

Der er visumpligt for danske statsborgere (og de fleste andre) til Rusland, Mongoliet og Kina. Vi tilbyder at klare alt det praktiske 
omkring viseringen til ovenstående priser. Vær opmærksom på, at vores ekspeditionstid som standard er 3 uger pr. visum. 
Ekspeditionstiden kan nedsættes ved at betale ekstra for ekspres-behandling. Sammen med bekræftelsen på rejsen fremsender vi 
visumansøgninger og vejledning til udfyldelse. Ansøgning og pas indsendes til Penguin Travel inden det aftalte tidspunkt. Inden du 
går igang, så tjek at følgende krav er opfyldt:

• Dit pas skal være gyldigt i min. 6 måneder efter udrejsen af det land, hvortil du søger visum. Er det ikke det, så skal passet  
fornyes (find det nærmeste paskontor på www.politi.dk).

•  Dit pas skal være i ordentlig stand (dvs. ingen løse sider, ingen synlige vandskader osv.).
•  Børn skal have deres eget pas og visum
•  Der skal være min. én ledig side til hvert visum du søger (de klæbes ind i passet) samt min. én ledig side i alt til stempler m.m.
•  Udenlanske statsborgere, som gerne vil bestille kinesisk visum gennem os skal have permanent dansk opholdstilladelse.
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Stort moderne hotel med international at

Dbl Enk. Morgen-  
mad

 SKT. PETERSBORG (for 4- og 5-stjernede hoteller: Ring og få et tilbud!)

Graffiti Hostel 1/1 - 31/12 nej
Graffiti Hostel 1/1 - 31/12 240 480 nej

Hostel Life 1/1 - 31/12 ja
Hostel Life 1/1 - 31/12 300 600 ja

9/1-28/4+20/9-28/12 230 370 inkl. 
29/4+12/7-20/8 300 540 inkl. 

23/5-14/6+20/6-11/7 440 780 inkl. 

30/4-22/5+15-19/6+31/12 inkl.

21/8-19/9 + 29/12-30/12 250 400 inkl. 

1/1-31/3 300 460 inkl. 

1/4-29/4+10/10-30/12 310 520 inkl. 

30/4-22/5+15-20/6+31/12 inkl.

6/7-9/10 400 660 inkl. 

23/5-14/6+21/6-5/7 500 800 inkl. 

10/1-30/4+1/10-29/12 370 690 inkl. 

1/5-25/5+5/7-30/9 480 870 inkl. 

26/5-15/6+19/6-4/7 560 1,070

15/6-18/6 600 1,100 inkl. 

30/12-9/1/2017 430 780 inkl. 

1/1-31/12, m.fælles bad 340 540 nej

1/1-31/12, m. eget bad 440 780 nej

1/1-31/12 man-tor 390 750 nej

1/1-31/12 fre-søn 350 520 nej

1/1-31/12 undt. * 350 700 100

* Fr, Lø, Sø 260 520 100

19/1 27/4 17/5 22/6 13

Pris pr. person pr. nat

220 kr.pp-fælles vær.

Napoleon Hostel Moderne hostel I en gammel bygning, beliggende I det historiske boligområde Kitay Gorod, tæt på 
metrostationen med samme navn. På gå afstand til Kreml og Den Røde Plads.

190 kr. per pers. på 
fællesværelse

Alm. check-ind tid er kl. 12 el. 14. og check-ud tid: kl.10. el. 12. Ønsker man at ankomme tidligere eller beholde sit værelse længere, skal man som 
regel betale for en ekstra overnatning. Hotellerne har eget bad/toilet medmindre andet er angivet.

Azimut  (tidligere 
Sovetskaya) *** 

Rusland Hotel-beskrivelse

Okhtinskaya ***

Azimut (tidligere Sovetskaya)**/*** (Lermontovsky Prospekt 43/1).
Stort moderne hotel i kanten af centrum ved Fontanka-floden. Ca. 10 min's gang fra metrostation 
Baltijskaja. 18 etager med i alt 1000 værelser. Restaurant, bar, frisør m.m. Vi benytter de 
udmærkede comfort-værelser, som blev renoveret i begyndelsen af 1990'erne.

200 kr.pp-fælles vær.
2 hyggelige hostels, beliggende i byens historiske centrum, tæt på Nevskiy Prospekt. 8 eller 10 pers.
på et fællesværelse.

Hotel Okhtinskaya ligger I kanten af centrum på Neva flodens østlige bred (ved Bolsjeokhtinskij-
broen) med udsigt til Smolnij-katedralen. 1500 m. fra metrostationen Novotjerkasskaja. Hotellet er 
bygget i 1992, og har 2 restauranter, cafe, bar, 13 etager og 292 værelser.

Periode

1/1-31/12 nej

Moskva ****

Izmailovo*** 
Gamma / Beta

Lille hotel, beliggende i byens historiske centrum, tæt på Sadovaya metrostationen Gratis WiFi.People Hotel 
Novinsky**

 MOSKVA (for 4- og 5-stjernede hoteller i centrum: Ring og få et tilbud!)

Stort hotelkompleks 7 km NØ for centrum lige ved stor park. 100 m fra metrostation Izmajlovskij 
Park (herfra 20 min. til centrum). 2000 værelser, barer. 

Populært hotel med international stemning for enden af hovedstrøget Nevskij Prospekt, lige ved 
siden af metrostation Aleksandra Nevskogo. 770 værelser. Stor restaurant, bar, rejsebureau m.m. 
3,5 km ad Nevskij Prospekt til Vinterpaladset.

på forespørgsel

på forespørgsel

People Hotel 
Tverskaya **

Nyt lille hotel (åbnet i 2015) af People hotellerne, beliggende i byens historiske centrum, tæt på 
Mayakovskaya og Pushkinskaya metrostationerne. Alle værelser er med privat bad.
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19/1-27/4+17/5-22/6+13-
14/9+4-26/10+8/11-14/12 490 840 inkl.

28/4-15/5+24/6-11/9+28/10-
6/11+16-31/12+Fr-Sø i de 

øvrige perioder
360 650 inkl.

19-22/9+27/9-1/10 640 1,150 inkl.

Hostel P 1/1-31/11 nej

Privat indkv. 1/1-31/12 350 400 inkl.

Standard 540 790 ikke inkl.

Bussiness 620 1050 ikke inkl.

Vicont 1/1 - 31/12 380 760 inkl.

Amaks *** 1/1 - 31/12 450 590 inkl.

Allis Hall nej

Privat indkv. 1/1-31/12 370 590 inkl.

1/1-31/12 man-tor 570 950 inkl.

1/1-31/12 fre-søn 490 770 inkl.

Mini Hotel Suite 1/1-31/12 480 850 inkl.

Privat indkv. 1/1-31/12 250 390 inkl.

superior 520 850 inkl.

standard 460 750 inkl.

1/1-31/12 nej.

1/1-31/12 lejlighed*: 220 nej

Privat indkv. 1/1 - 31/12 270 300 inkl.

standard 390 750 inkl.

studio 540 1050 inkl.

1/1-31/5+1/10-31/12 430 650 inkl.

1/6 - 30/9 480 770 inkl.

Privat indkv. 1/2-30/11 230 260 inkl.

Belka Hostel nej

1/6-15/9+20-30/12 470 900 inkl.

11/1-31/5 + 16/9-19/12 355 660 inkl.

200 kr. p.p./ fælles Beliggende i byens historiske centrum. WiFi adgang. Op til 8 pers. på et fællesværelse.

Irkutsk Hostel

Centralt beliggende hotel ved den centrale plads. 285 vær.

 JEKATERINBORG (privat indkvartering bookes kun ved samtidig bestilling af ankomst-transfer)

Eget værelse i centralt beliggende lejlighed. Toilet/dush deles med værten.  Max 2 personer.

Cosmos***

 PERM  (privat indkvartering bookes kun ved samtidig bestilling af ankomst-transfer)

Ural ***

Stort moderne hotel med international atmosfære. Beliggende 5 km nord for centrum lige ved Det 
Store Udstillingscenter og metrostationen VDNKh. 25 etager og 1777 værelser. Mange faciliteter: 
flere restauranter, cafeer, business-rum, souvenir-kiosk, valutaveksling m.m. Ekstra seng: på 
forespørgsel

Stort hotel (470 vær.) i centrum, lige ved krydset mellem byens to hovedstrøg. Cafe, restaurant, 
sauna, valutaveksling m.m. 

270 kr. p.p./ fælles, 320 kr. pp/dbl.vær.

1/1-31/12

Centralt beliggende hotel i Irkutsk ned til Angara-floden. 250 vær., restaurant, sauna m.m. 
Sammenlignet med standardværelserne har de renoverede værelser nyere møblement, bedre 
badeværelse og desuden aircondition. Ekstra seng: kr. 260,-

140 pp. på fællesvær. / 190 pp. på dbl. vær.

140 kr. p.p./ fælles.

Sibir ***

Eget værelse i lejlighed el. hus i landsbyen Listvjanka. Toilet/bad deles med værten.

Irkutsk***

 IRKUTSK  (privat indkvartering bookes kun ved samtidig bestilling af ankomst-transfer)

inkl.

Godt hotel i centrum, tæt på togstationen. 240 vær. Restaurant, bar, cafe, kasino, billiard m.m. 

760430

 NOVOSIBIRSK (privat indkvartering bookes kun ved samtidig bestilling af ankomst-transfer)

Et lille (28 vær.) nybygget hotel i centrum

Eget værelse i centralt beliggende lejlighed. Toilet/dush deles med værten. Max 2 personer.

    Centralt beliggende hostel, med fælleskøkken, WiFi mm. tæt på cirkusbygningen og gågaden.        * 
Lejlighedenderne har 1 værelse, eget bad og køkken og er til op til 2 personer.

Angara***

    En hyggelig ny hostel bygget mest af træ. Både fællesvær. og dobbeltvær. er med fælles bad.

Eget værelse i centralt beliggende lejlighed. Toilet/dush deles med værten. Max 2 personer.

Baykalskiye Terema Hyggeligt nybygget hotel, beliggende i udkanten af Listvyanka. Ekstra seng: 200 kr.

 LISTVJANKA ved Bajkalsøen (privat indkvartering bookes kun ved samtidig bestilling af ankomst-transfer)

Populært hotel i centrum, tæt på alle seværdigheder. Restaurant, bar, café, mm.Geser

 ULAN-UDE

Marins Park*** Stort hotel fra Sovjettiden, renoveret i 2010, beliggende kun 3 min. gang fra centralstationen.

 Eget værelse i lejlighed el. hus i Irkutsk. Toilet/bad deles med værten.

Et lille (9 vær.) hotel bygget i 2007 i Perms historiske center, fri WiFi. 1 km fra Kama floden

Stort hotel (140 vær.), renoveret i 2005, i centrum, med fri WI Fi, spa, swimming pool, restaurant

    Lille centralbeliggende budget hostel. Indkvartering på fællesværelser. 
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Indkvartering

Dbl Enk. Morgen-  
mad

-19/5+26/5-30/6+8/10-31 370 570 inkl.

20/5-25/5+1/7-7/10 400 610 inkl.

-19/5+26/5-30/6+1/11-31 640 1100 inkl.

20/5-25/5+1/7-31/10 690 1195 inkl.

economy vær. 380 740 inkl.

standard vær. 530 930 inkl.

Dbl Enk. Morgen-  
mad

UB Guesthouse 1/1-31/12* nej

Dream (ny filial) 1/1-31/12* 250 500 inkl.

Edelweiss 1/1-31/2* 450** 900** inkl.

Hotel 9 1/1-31/12* 500 800 inkl.

Bayangol**** 1/1-31/12* 600 1200 inkl.

Chi i  Kh ***** 1/1 31/12* 850 1520 i kl

Alm. check-ind tid er kl. 12 el. 14, og check-ud tid: kl.10. el. 12. Ønsker man at ankomme tidligere eller 
beholde værelset længere, skal man som regel betale for en ekstra overnatning. Hotellerne har eget 

 ULAN BATOR

Periode

 VLADIVOSTOK

Et af byens bedste hoteller med natklub og bar i toppen med udsigt over byen. 

Pris pr. person pr. nat

Amurskiy Zaliv** 
(standard vær)

Populært hotel med særdeles central beliggenhed (lige ved Nationalteatret og Peace 
Avenue). Restaurant, bar og mange andre faciliteter.

Beliggende i Vladivostoks centrum. Hotellet har 120 værelser. Der er restaurant, bar, 
casino, fitness, sauna m.m. 

Populær hostel i centrum af hovedstaden

Et budget hotel tæt på centrum.

Nyt business class hotel i byens centrum. 51 vær.,Wi Fi, restaurant, bar

Mongoliet
Pris pr. person pr. nat

Hotel-beskrivelse

Pænt, lille hotel I centrum. Ingen elevator. ** Prisforhøjelse 50% i perioden 9-14/7

Centralt beliggende tæt på banegården og havnen. Bar/café, 132 værelser. Ekstra 
seng: kr. 140,-

Stort hotel (405 vær.) bygget i 1975, renoveret i 1999, beliggende i centrum, tæt ved 
togstationen og havnen. Der er restaurant, bar, fitness, sauna m.m.

Periode

Rusland Hotel-beskrivelse

Azimut-
Vladivostok****

Primoriye ***

80/person
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Chingis Khan***** 1/1-31/12* 850 1520 inkl.

* Begrænset antal pladser på hoteller i Ulan Bator i perioden 9-14 juli (omkring Naadam festivalen)

Dbl Enk. Morgen-  
mad

1/11-31/8 360 720 inkl.
1/9-31/10 380 760 inkl.

6/8-15/3 410 820 inkl.
16/3-5/8 450 900 inkl.

1/11-31/8 475 950 inkl.
1/9-31/10 560 1120 inkl.

1/11-31/8 360 720 inkl.
1/9-31/10 390 780 inkl.

1/12-29/2 300 600 inkl.
1/3-30/11 330 660 inkl.

Yak Hotel*** 1/1-31/12 410 820 inkl.

1/1-31/12 430 860 inkl. Stort moderne hotel (320 vær.) i hjertet af Xian tæt på de store seværdigheder. 
Cafeer, restauranter, barer m.m.

Beliggende 15 min's kørsel øst for centrum. 330 veludstyrede værelser, restaurant, 
bar, tennis, sauna, karaoke, pingpong m.m.

Rainbow***

Bell Tower****

Godt hotel i Beijings indkøbskvarter. 5 min's gang fra banegården, metro og indkøbsgaden Wang Fujing 
(2 km øst for Den Himmelske Fredsplads). 122 vær., restaurant og café.

Periode

Yuandong**(*)  (Far 
East Hotel)

Qianmen****

Wannian Hotel****

Populært hotel, dejligt beliggende i en af de traditionelle Hutonger (beboelseskvarter med gl. lav 
bebyggelse) ca. 1 km sydvest for Den Himmelske Fredsplads.160 vær., restaurant og bar.

 SHANGHAI

330

Stort hotel (585 vær.) 800 m vest for Himlens Tempel-park el. 1,5 km syd for Den 
Himmelske Fredsplads. Café, restaurant, sauna o.m.a.

City Line*** (tidl. 
navn: Harmony)

1/1-31/12

 XIAN

Luksuriøst hotel med alle faciliteter (400 vær.) og international stemning. Tæt på indkøbsgaden Wang 
Fujing og ca. 10 min.'s gang fra banegården (2 km øst for Den Himmelske Fredsplads).

Et af byens bedste hoteller med natklub og bar i toppen med udsigt over byen. 
Beliggende på kanten af centrum i byens østlige kvarter. 

Pris pr. person pr. nat

 LHASA - kun som forængelse til ankomstpakke KIN 6. se venligst næste side

Ramada 
Hotel****

inkl.

Hotel-beskrivelseKina

660

 BEIJING
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Arrangementer på ruten (se turbeskrivelserne på de følgende sider)

1 pers. 2-3 pers. 4-6 pers.
SPB-1 3 t hele året 940/1140 480 / 580 350 / 380
SPB-2 3, 5 t hele året 1100/1320 560 / 670 350 / 400
SPB-3 3 t hele året, luk. ma. 1170/1400 650 / 760 440 / 490
SPB-4 3,5 t hele året, luk. on. 1190/1400 660 / 770 460 / 520
SPB-5 5 t hele året 1650/1970 930/1090 780 / 890
SPB-6 5 t hele året 1550/1870 840/1000 690 / 790
SPB-7 5 t hele året 1570/1900 860/1020 710 / 820
SPB-8 6 t hele året 1930/2310 1090/1280 910/1040

MOW-1 4 t hele året 1,200 600 380
MOW-2 4 t hele året 1,800 900 500
MOW-3 3 t hele året, luk. to. 1,200 710 490
MOW-4 4 t hele året, luk. to. 1,800 1,270 860
MOW-5 6 t hele året 2,100 1,120 720

PEE-1 7 t hele året 1,200 900 850
PEE-2 8 t hele året 1,400 1,100 950
PEE-3 11 t hele året (+entre,230 kr. som betales på stedet) 1,900 1,600 1,200
PEE-4 4-5 t hele året 700 600 500

3 t 16/3-14/10 660 330 200
2,5 t 15/10-15/3 800 390 280

EKB-2 5,5 t hele året 1,300 780 600
EKB-2.1 4 t hele året 1,170 680 500
EKB-3 8 t hele året 2,000 1,150 970
EKB-4 3 t 16/3 - 1/11 660 330 200
EKB-5 5 t 15/6-15/9 1,580 900 650
EKB-6 6 t 15/11-1/3 (ikke 31/12-10/1) 3,150 1,650 1,110
EKB-7 5 t hele året 1,890 1,180 920

IKT-1 4 t hele året (museum luk. ma.) 330 190 140

S.Petersborg* 
(priser ved 

engelsk/dansk-
talende guide)

Peterhof (palads+park)
Pavlovsk (palads+park)
Pushkin (palads+park)
Pushkin og Pavlovsk

 Isaak-katedralen og Peter- og Paul-fæstningen

 Hundeslædetur i Uralbjergene

 Kungur Isgrotter og Belogorsky-klostret 

Moskva
 Kreml inkl. Rustkammeret
 Kreml

 "Back in the USSR" spion konrurrence

 Klosterbyen Sergiev Posad

 Byrundtur

Perm

 Sibirisk vildmarkseventyr: Vandretur (let)

Romanovs Kloster,Eurasia-obeliksen&Våben museum

Pris pr. person
Turens navn SæsonVarig-

hedOmråde Tur-     
kode

 Landsbyen Koptelovo

 Byrundtur (starter i lufthavn og slutter ved hotel)

 Byrundtur

 Byrundtur

 Byrundtur

 Byrundtur (starter i lufthavn og slutter ved hotel)

EKB-1

 Eremitage-museet (vinterpaladset)

 Gulag-lejren "Perm-36"
 Byrundtur (3 t.) + frilandsmuseet Khokhlovka (4 t.)

 Grand byrundtur

 Hesteridning i Uralbjergene - max. 4 personer

Romanovs Kloster & Eurasia obelisken
Jekaterinborg
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IKT-2 7 t hele året (museum luk. ma.) 1,590 950 830
IKT-3 2 dg. 5/6-24/8 (museum luk. ma.) 1,980 1,490 1,130
IKT-4 3 dg. 1/6-30/9 2,450 1,850 1,420
IKT-5 4 dg. 1/6-30/9 2,940 2,300 1,840
IKT-6 4 dg. 5/6-24/8 3,720 2,670 2,140
IKT-7 4 dg. 20/5-15/10 2,330 1,730 1,540

Ulan-Ude ULU-1 6 t hele året 1830

VVO-1 3 t hele året 790 400 300
VVO-2 3 t hele året 2,530 1,290 1,160
VVO-3 5 t hele året 1,530 890 780
VVO-4 8 t hele året 3,020 1660 v/2 1160 v/3

MNG-1 7 t hele året 1370
MNG-2 7 t hele året 1650
MNG-3 2 dg. hele året 2000
MNG-4 3 dg. hele året
MNG-5 11  t hele året -
MNG-6 3 dg. 1/5-1/10 6400

MNG 6.1 5 dg. 15/5-1/10 7820 4560 2930
MNG-7
MNG-8 7 dg. 1/5-1/10 -
MNG-9 7 dg. 1/5-1/10, hver torsdag (andre dage: 7500 kr.) -

MNG-9.1 7 dg. 15/5-1/10 10950 6450 4200
MNG-9.2 9 dg. 15/5-1/10 13650 8100 5350
MNG-10 7 dg. 1/5-1/10, hver torsdag (andre dage: 7500 kr.) -

MNG-10.1 7 dg. 15/5-1/10 9850 5450 3250
MNG-10.2 8 dg. 15/5-1/10 11700 6650 4100

KIN-1 8 t 1/1 - 31/12 2,100 1,190 980
KIN-2 6-7 t hele året 1,970
KIN-3 6-7 t hele året 1,740

Afg. fr. el. sø. (i mar. + jun.-aug. + nov.) 4,850
Afg.fr. el. sø. (i apr.-maj. + sep.-okt.) 5,130

Afg. ma. el. on. (i mar. + jun.-aug. + nov.) 4,850
Afg. ma. el. on. (i apr.-maj. + sep.-okt.) 5,130

KIN-6 4 dg. 1/1-31/12 8,520 4840*** 3830 (v/6)

 Olkhon-øen

Vladivostok

Kina

 Hustai Nationalpark

 Rundrejse i det centrale Mongoliet ("Green Route")

 Vulkan-tur. Den Hvide sø, mm. Budget udg. ****

 Flodsejlads på Yangtze - opstrøms                              
(Yichang-Chongqing) 

1100 Byrundtur, Ivolginsk-klostret m.m.

Irkutsk      
(Bajkalsøen)

 Trekking til Tchersky Peak (B)**

 Bajkal-landsbyen Bolsjije Koty#

 Trekking langs Bajkalsøen**#

 Trekking til Tchersky Peak (A)**

 Bajkal-landsbyen Listvjanka

700

3200

 Byrundtur og folkloreshow i Ulan Bator
850
1150

 Terelj Nationalpark (A)
 Terelj Nationalpark (B)

5 dg.

Udflugt til Den Kinesiske Mur og Ming Gravene

4400***

Mongoliet  Tilbydes pt. Ikke

 Ankomstpakke i Lhasa, inkl. 3 overnatninger

 Gobi-ørkenen. Budget udg. Med en offroader. ****

4680***

1,090
1,100

 Gobi-safari (inkl. Kharkorin og Hustai Nationalpark)

 Byrundtur i Shanghai

7200

 (Soft) Off-road tur - max. 5 pers.

1600

 Kharkorin og Hustai Nationalpark
1300

4680***

6500

 Gobi, Kharkorin, Hustai. Budget. M. en offroader****

KIN-4
4400*** Flodsejlads på Yangtze - nedstrøms                 

(Chongqing-Yichang) 4 dg.

 Vulkan-tur. Den Hvide sø, mm. Budget udg. ****
6500

 Terelj Nationalpark ( C)

 Khovsgol og det nordlige Mongoliet

KIN-5

 Kharkorin og Hustai. Budget. M. bil og chauffør ****

 Sightseeing i Xian

 Vladivostok-fæstningen og Minde-ubåden S-56

 Byrundtur
 Havne cruise

* Priserne i Skt. Petersborg gælder ikke i perioden 15/6-19/6 2016   **Ekstra guide til at hjælpe med at bære fællesbagagen: 150,- per person per dag
*** Tillæg for eneværelse el. enkelt kahyt opkræves hvis bestilt **** Brændstof er inkl. i prisen. 
# Turen arrangeres mod tillæg på 400,- pp med start/slut om mandagene og torsdagene

Penguin Travel - Gammel Mønt 19A, 1117 København K - Tlf: 3321 5100  www.penguin.dk             
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 SKT. PETERSBORG 

SPB-1 + SPB-2: Byrundtur (3 t) 
Turen giver en generel introduktion til 
Skt. Petersborg, hvor man ser de 
kendte bygninger, hovedstrøg og 
pladser samt hører lidt om byens 
historie. 
Turen inkluderer: dansk- eller 
engelsktalende guide og transport fra/til 
indkvartering i Skt. Petersborg (evt. med 
start i lufthavnen mod tillæg). 
Tilbydes: Hele året. 
 
SPB-3: Eremitage-museet (3 t) 
Rundvisning på det verdenskendte 
Eremitage-museum (Vinterpaladset). 
Turen giver en generel introduktion til 
museet, men det er også muligt at få 
guiden til at fokusere på særlige 
afdelinger i det store museum. 
Turen inkluderer: dansk- eller 
engelsktalende guide, entré og transport 
fra/til indkvartering i Skt. Petersborg. 
Tilbydes: Hele året (lukket mandage). 
OBS! Fra 2015 er Impressionisternes 
samling flyttet til en anden bygning (Den 
Russiske Hær Hovedkvarter), som 
ligger modsat Vinterpaladset. Ønsker 
man at besøge begge museer (5,5 t), 
betaler man tillæg - ring og hør. 
 
SPB-4: Isaak-katedralen og Peter-
Paul-fæstningen (3,5 t) 
På turen ser man den store Isaak-
katedral fra 1858 (med plads til over 
10.000 pers.) og bagefter Peter-Paul-
fæstningen med Peter-Paul-katedralen, 
hvor alle Romanov-zarerne og Dagmar 
nu ligger begravet. 
Turen inkluderer: dansk- eller 
engelsktalende guide, entreer og 
transport fra/til indkvartering i Skt. 
Petersborg. 
Tilbydes: Hele året (lukket onsdage). 
 
SPB-5, SPB-6, SPB-7, SPB-8: 
Peterhof, Pushkin, Pavlovsk eller 
Pavlovsk og Pushkin: 
Turene er til de flotte paladser udenfor 
Skt. Petersborg. 
Turene inkluderer: dansk- eller 
engelsktalende guide, entreer og 
transport fra/til indkvartering i Skt. 
Petersborg. 
Tilbydes: Hele året 
 

MOSKVA 
MOW-1 & MOW-2: Byrundtur (3,5 t) 
Turen giver en generel introduktion til 
Moskva, hvor man ser de kendte 
bygninger, hovedstrøg og pladser samt 
hører lidt om byens historie. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide 
og transport fra/til indkvartering i 
Moskva (evt. med start i lufthavnen mod 
tillæg). 
Tilbydes: Hele året. 
 
MOW-3 og MOW-4: Kreml (2,5-3,5 t) 
Rundvisning i Kreml. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
entreer til katedralerne (evt. 
Ruskammeret) og transport fra/til 

indkvartering i Moskva. Inkl. besøg i 
Rustkammeret mod tillæg. 
Tilbydes: Hele året (dog ikke torsdage). 
 
MOW-5: Klosterbyen Sergiev Posad  
(6 t) 
Udflugt til Sergiev Posad – Ruslands 
tidligere religiøse hovedstad 70 km NØ 
for Moskva. Rundvisning på det store 
Skt. Sergius’ Treenighedskloster. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Moskva 
og entreer. Tillæg frokost: kr. 150,- pr. 
person 
Tilbydes: Hele året. 
 

PERM 
PEE-1: Byrundtur og frilandsmuseet 
Khokhlovka (7 t) 
Byrundtur i Perm med besøg på Det 
Historiske Museum og Kunstmuseet. 
Herefter udflugt til frilandsmuseet 
Khokhlovka (40 km N for Perm) med 
gamle trækirker og bondehuse. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Perm, 
entré til Khokhlovka og picnic. 
Tilbydes: Hele året (museer dog lukket 
fre. og man). 
 
PEE-2: Gulag-lejren ”Perm-36” (8 t) 
Udflugt til den gamle Gulag-lejr “Perm-
36” tæt på byen Tjusovoj (130 km Ø for 
Perm). Her ser man de gamle barakker, 
vagttårnet, fangehullerne og det lokale 
museum. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Perm, 
entré og frokost. 
Tilbydes: Hele året. 
 
PEE-3: Kungur Isgrotter og 
Belogorsky-klostret (11 t) 
Udflugt til isgrotterne i Kungur (90 km 
SØ for Perm), som har en samlet 
længde på 5,7 km. På vejen tilbage 
besøg på Belogorsky-klostret. Entre til 
isgrotterne (ca. 230 kr.) er IKKE inkl. og 
betales i rubler på stedet.  
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Perm, 
frokost. 
Tilbydes: Hele året (om vinteren lukket 
mandage). 
 
PEE-4: Grand byrundtur (4-5 t) 
Byrundtur til fods og i bil til de mest 
kendte bygninger og historiske steder i 
Perm, bl.a. Dr. Zhivago stederne og 
besøg i det historiske museum. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Perm, 
entré. 
Tilbydes: Hele året (om vinteren lukket 
mandage) 
 

JEKATERINBORG 
EKB-1: Byrundtur (3-3,5 t) 
Byrundtur til de mest kendte bygninger 
og historiske steder i Jekaterinborg 
(deriblandt Blods-katedralen til minde 
om den myrdede zarfamilie). 

Turen inkluderer: engelsktalende guide 
og entreer. I perioden 15/3-1/11 foregår 
transporten til fods, resten af året i bil 
mod tillæg. 
 
EKB-2: Romanov-klostret, Eurasia-
obelisken og Våben museum (5,5 t) 
Udflugt til Romanov-klostret (også 
kaldet De Hellige Martyrers Kloster) 15 
km NV for byen, hvor den myrdede 
zarfamilie blev kastet i en mineskakt. 
Klostret er opført i træ og et populært 
sted for pilgrimme. Videre til Eurasia-
obelisken (20 km V), som markerer 
grænsen mellem Europa og Asien. 
Turen fortsætter mod byen V. Pyshma 
(20 min. kørsel), hvor man besøger det 
største våben museum i Rusland med 
et stort udvalg af sovjetiske og russiske 
kampvogne, kanoner, fly, helikoptere og 
andre køretøjer. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i 
Jekaterinborg og slik med champagne. 
Tilbydes: Hele året. 
 
EKB-2.1: Romanov-klostret &Eurasia-
obelisken (4 t) 
Turen er den samme som EKB-2 men 
uden besøg i Våben museet. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i 
Jekaterinborg og slik med champagne. 
Tilbydes: Hele året. 
 
EKB-3: Landsbyen Koptelovo (8 t) 
Heldagstur til den idylliske landsby 
Koptelovo, 145 km fra Jekaterinborg. 
Besøg på det lokale museum for 
landbrug og husflid. Folklore-koncert og 
hjemmelavet russisk middag. Mulighed 
for at prøve hestetrukket kane. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i 
Jekaterinborg, frokost og entré. 
Tilbydes: Hele året. 
 
EKB-4: ”Back in the USSR” Spion 
Konkurrence (3 t) 
En byvandring, i form af konkurrence 
med fokus på Sovjettiden. Man får 
vejledning af en lokal ”agent” og skal 
bagefter selv finde frem til forskellige 
”hemmelige” steder i byen, og tage 
billeder af dem. Måltider er ikke inkl. 
Man kan afslutte turen ved en typisk 
gammel Sovjetisk restaurant og få en 
traditionel måltid mod et tillæg på 130 
kr. per person. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
bykort over Jekaterinborg, liste med 
opgaver, leje af kamera, lille souvenir. 
Tilbydes: 16/3-1/11. 
 
EKB-5: Sibirisk vildmarkseventyr: 
Vandretur (5 t) 
Turen går til Bazhovskie Mesta 
Nationalpark gennem gamle landsbyer, 
tajga skove, klipper, floder og søer. 
Vandringen er på ca. 4-5 km. Vi 
anbefaler at man vaccineres mod 
Centraleuropæisk hjernebetændelse 
(TBE virus / Tick-Borne Encephalitis), 
som kan overføres ved bid af skovflåter. 
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Kontakt venligst egen læge. Mere 
information på: http://rejser.ssi.dk/rejser/ 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i 
Jekaterinborg, frokost. Husk fornuftigt 
(regn)tøj og fodtøj til vandring. 
Tilbydes: 15/6-15/9. 
 
EKB-6: Hundeslædetur i Uralbjergene 
(6 t. med transport) 
Heldagstur til naturområdet vest for 
Jekaterinborg, hvor man med 
hundeslæde bliver transporteret ca. 7 
km. rundt i skovene. Ekskort af 4-
hjulstrækker undervejs. På vejen tilbage 
ser man Eurasia-obeliksen, som 
markerer grænsen mellem Europa og 
Asien. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
hundeslædefører, transport fra/til 
indkvartering i Jekaterinborg og frokost. 
Husk varmt og vindtæt tøj. 
Tilbydes: 15/11-1/3 (ikke 31/12-10/1). 
 
EKB-7: Hesteridning i Uralbjergene (5 
t med transport, max. 4 personer) 
Turen går til ”White Horse Sport Club”. 
En behagelig ridetur (1 t) giver dig 
chancen for at opleve de smukke 
Uralbjerg. Vi anbefaler at man 
vaccineres mod Centraleuropæisk 
hjernebetændelse (TBE virus / Tick-
Borne Encephalitis), som kan overføres 
ved bid af skovflåter. Kontakt venligst 
egen læge. Mere information på: 
http://rejser.ssi.dk/rejser/ 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i 
Jekaterinborg, frokost. Husk fornuftigt 
(regn)tøj og fodtøj til ridning. 
Tilbydes: Hele året. 

        
IRKUTSK 

IKT-1: Byrundtur (4 t) 
Byrundtur til de mest kendte bygninger 
og historiske steder i Irkutsk (deriblandt 
de gamle træhuse i centrum, 
Znamenskij-klostret og besøg på 
dekabrist-museet). 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
entreer og transport fra/til indkvartering i 
Irkutsk. Museet lukket mandage. OBS! 
På turen skal man påregne at komme 
gruppe med andre turister (danske eller 
udenlandske) såfremt nogen har booket 
på samme datoer. Vi kan ikke på 
forhånd oplyse, om dette er tilfældet. 
Tilbydes: Hele året. 
 
IKT-2: Bajkal-landsbyen Listvjanka 
(7 t) 
Heldagsudflugt til landsbyen Listvjanka 
ved Bajkalsøens bred (65 km SØ for 
Irkutsk). På vejen besøges 
frilandsmuseet Taltsy med en samling af 
originale sibiriske landsbyhuse, burjater-
og evenker-lejre, et russisk fort m.m. I 
Listvjanka ser man den gamle trækirke 
Skt. Nikolaj samt fiske- og 
souvenirmarkedet ved havnen. Prøv fx 
røget omul (en lakselignende fisk, der 
kun lever i Bajkalsøen) eller andre 
sibiriske retter på de lokale cafeer. 

Sejltur (1 t) på søen kan arrangeres 
mod tillæg. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Irkutsk og 
entré. OBS! På turen skal man påregne 
at komme gruppe med andre turister 
(danske eller udenlandske) såfremt 
nogen har booket på samme datoer. Vi 
kan ikke på forhånd oplyse, om dette er 
tilfældet. 
Tilbydes: Hele året (Taltsi lukket 
mandagene). 
 
IKT-3: Bajkal-landsbyen Bolsjije Koty 
(2 dg.) 
Udflugt til den idylliske landsby Bolsjije 
Koty ved Bajkalsøens vestbred med én 
nats privat indkvartering.   
Dag 1: Transport fra indkvartering (el. 
togstation*) til flodstationen. Med 
hydrofoilbåd (morgen el. sen formiddag) 
ad Angara-floden ud i Bajkalsøen og 
videre til Bolsjije Koty (i alt 1,5 t). Privat 
indkvartering med fuld forplejning. Tiden 
til fri disposition (mulighed for at bade 
eller vandre langs med Bajkalsøen, se 
ruinerne af en gammel lukket guldmine 
el. besøge det lille lokale zoologiske 
museum). Dag 2: Retur ved frokosttid 
med hydrofoilbåden til Listvjanka (20 
min.). Besøg i Skt. Nikolaj-kirken og på 
det lokale marked. Herfra bil tilbage til 
Irkutsk (65 km) med besøg undervejs på 
frilandsmuseet Taltsy (se IKT-2). 
Turen inkluderer: Billet til hydrofoilbåd 
t/r, privat indkvartering i Bolsjije Koty 
med fuld forplejning, alle nævnte 
transporter samt entré og 
engelsktalende guide fra Listvjanka til 
Irkutsk. Ekstra nætter i Bolsjije Koty 
koster 500,- kr. pers. pr. nat (inkl. fuld 
forplejning). OBS! På turen skal man 
påregne at komme gruppe med andre 
turister (danske eller udenlandske) 
såfremt nogen har booket på samme 
datoer. Vi kan ikke på forhånd oplyse, 
om dette er tilfældet. 
Udtur: dgl. afg. 5/6-24/8 (dog ikke 
mandage og torsdage). På disse dage 
arrangeres privat bådtur mod tillæg. 
Hjemtur: dgl. afg. 5/6-24/8 (dog ikke 
mandage og torsdage – på disse dage 
arrangeres privat bådtur mod tillæg). I 
perioden 5/6-2/7 (dog ikke mandage og 
torsdage) kan hjemturen med 
hydrofoilbåd tillige gennemføres med 
sen afgang (kl. 18) fra Bolsjije Koty 
direkte tilbage til Irkutsk, men dermed 
også uden besøg på Taltsi 
frilandsmuseum. Taltsi er lukket om 
mandagene.  
*Ønsker man at starte turen fra 
togstationen ved ankomst til Irkutsk, 
skal man påregne 2-3 timers ventetid på 
togstationen. Evt. kan tiden udnyttes til 
en byrundtur (IKT-1), som slutter ved 
flodstationen i Irkutsk. 
Tilbydes: 5/6 - 24/8 
 
IKT-4: Trekking til Tchersky Peak A 
(3 dg.) 
Vandretur i bjergene syd for Bajkalsøen 
(Khamar-Daban), som kan 
gennemføres af alle, der er ved normalt 

godt helbred og har en rimelig kondition. 
Det anbefales dog, at man tidligere har 
prøvet at vandre med rygsæk. Rute og 
sværhedsgrad tilpasses af guiden 
undervejs alt efter vejret og deltagernes 
fysik. Det forventes, at man deltager i 
madlavningen. Medbring rygsæk, 
sovepose, fornuftigt (fod)tøj til vandring 
samt regntøj. Vi anbefaler at man 
vaccineres mod Centraleuropæisk 
hjernebetændelse, som kan overføres 
ved bid af skovflåter (kontakt egen læge 
eller fx Udlandsvaccinationen på 
www.vaccination.dk).  
Dag 1: Transport om morgenen fra 
indkvartering i Irkutsk til togstationen. 
Afg. med lokaltog til Sljudjanka ved 
Bajkalsøens sydbred (3 t). Vandring 
gennem skoven langs Sljudjanka-floden 
til en vejrstation i 1500 m's højde (20 
km). Undervejs passeres bl.a. et 
gammelt marmorbrud. Overnatning i 
telt. Dag 2: Bestigning af Tchersky Peak 
(2090 m) med dagsturrygsæk. Fra 
toppen er der i godt vejr udsigt til 
Bajkalsøen og de godt 3000 m høje 
snedækkede bjergtoppe i Sajan og 
Khamar-Daban. Nedenfor toppen i en 
kraterlignende sænkning ligger den 
smukke Hjerte-sø med et lille vandfald. 
Tilbage til lejren (i alt ca. 8 km). Dag 3: 
Vandring tilbage til Sljudjanka (20 km). 
Herfra med lokaltog til Irkutsk og 
transport til indkvartering. 
Turen inkluderer: bjergguide (taler 
forståeligt engelsk, men ikke 
nødvendigvis flydende), fuld forplejning 
(fra frokost dag 1 t.o.m. frokost dag 3), 
billet til lokaltog t/r, transport mellem 
indkvartering og togstation i Irkutsk, telt, 
spisegrej og andet fællesudstyr. 
Overnatningen er på et gammelt 
meteorologisk station. Medbring 
sovepose. OBS! På turen skal man 
påregne at komme i gruppe med andre 
turister (danske eller udenlandske) 
såfremt nogen har booket på samme  
datoer. Vi kan ikke på forhånd oplyse, 
om dette er tilfældet.   Tilbydes: 1/6-30/9 
 
IKT-5: Trekking til Tchersky Peak B 
 (4 dg.) 
Som IKT-4, men den ekstra dag (dag 3) 
bruges på en dagstur til Djævle-søen 
(10 km t/r) og/eller et nærliggende højt 
vandfald på Podkomarnaja-floden. 
 
IKT-6: Trekking langs Bajkalsøen (4 
dg.) 
Vandretur langs Bajkalsøens vestbred i 
Pribajkal Nationalpark – fra landsbyen 
Bolsjoje Guloustnoje til Bolsjije Koty (36 
km i alt). Turen kan gennemføres af 
alle, der er ved normalt godt helbred og 
har en rimelig kondition. Turen er lidt 
nemmere end de øvrige vandreture 
(IKT-4 og IKT-5). Stien følger 
Bajkalsøen, men går til tider også ind i 
landet med stigninger på op til 200 m. 
Man bærer selv sit personlige udstyr og 
en del af maden. Det forventes, at man 
deltager i madlavningen. Medbring 
rygsæk, sovepose, fornuftigt (fod)tøj til 

http://rejser.ssi.dk/rejser/
http://rejser.ssi.dk/rejser/
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vandring samt regntøj. Vi anbefaler at 
man vaccineres mod Centraleuropæisk 
hjernebetændelse / TBE virus, som kan 
overføres ved bid af skovflåter (kontakt 
egen læge, Statens Serum Institut 
www.ssi.dk eller Udlandsvaccinationen 
www.vaccination.dk). 
Dag 1: Transport fra indkvartering til 
busstation (sidst på eftermiddagen). 
Afg. med bus til landsbyen Bolsjoje 
Guloustnoje (3 t). Privat indkvartering. 
Mulighed for russisk banja (sauna) mod 
betaling på stedet. Dag 2: Vandring 
langs med Bajkalsøen fra Bolsjoje 
Guloustnoje til Kadilny-næsset (18 km). 
Overnatning i telt. Dag 3: Vandring 
videre langs søen til landsbyen Bolsjije 
Koty (18 km). Privat indkvartering. Dag 
4: Tilbage til Irkutsk med hydrofoilbåd 
ved 12 el. 17-tiden * (1,5 t).  
* Hjemtur med hydrofoilbåd: se IKT-3. 
Turen inkluderer: guide (taler forståeligt 
engelsk, men ikke nødvendigvis 
flydende), fuld forplejning (fra aftensmad 
dag 1 t.o.m. morgenmad dag 3), 
transport fra/til indkvartering i Irkutsk, 
busbillet Irkutsk-Bol. Guloustnoje, billet 
til hydrofoilbåd Bol.Koty-Irkutsk, telt, 
spisegrej og andet fællesudstyr. 
Overnatning privat i stedet for telt i 
Kadilnaya kan bestilles til kr. 250,- pr. 
person. OBS! På turen skal man 
påregne at komme gruppe med andre 
turister (danske eller udenlandske) 
såfremt nogen har booket på samme 
datoer. Vi kan ikke på forhånd oplyse, 
om dette er tilfældet. 
Tilbydes: 5/6 – 24/8 
 
IKT-7: Olkhon-øen (4 dg.) 
Turen går til Olkhon-øen – den største 
og smukkeste ø i den 600 km lange 
Bajkalsø. På den 70 x 15 km store ø 
kan man nyde den flotte og varierede 
natur (klipper, fyrreskove, stepper m.m.) 
på cykel- vandre- eller rideture. Øen er 
desuden kendt for sine legender og 
siges at være et shamanistisk 
kraftcenter. Øens 1200 indbyggere bor 
nordpå i den hyggelige landsby Khuzjir. 
Dag 1: Transport om morgenen fra 
indkvartering i Irkutsk til busstationen. 
Med bus til Sakhjurta. Herfra kort sejltur 
med færge til Olkhon-øen og videre 
med bus til Khuzjir. 6-8 t i alt. Privat 
indkvartering i Khuzjir. Resten af dagen 
til fri disposition. Dag 2-3: Til fri 
disposition. Mulighed for vandre-, ride- 
og cykelture mod betaling på stedet. 
Dag 4: Retur til Irkutsk med bus og 
færge (6-8 t).  
Turen inkluderer: Transport t/r mellem 
indkvartering og busstation i Irkutsk, 
bus/færge Irkutsk-Khuzjir t/r, 3 nætters 
privat indkvartering i Khuzjir med halv 
pension (morgenmad+aftensmad). 
Toiletet er udenfor huset. Ekstra nat i 
Khuzjir: 250,- kr. pr. person pr. nat. 
Opgradering til dbl. vær m. eget bad og 
toilet: 390 kr. pp.  
Tilbydes: 20/5-15/10 
 
 
 

ULAN-UDE 
ULU-1: Byrundtur, Ivolginsk m.m.(6 t) 
Byrundtur i republikken Burjatiens 
hovedstad, Ulan-Ude. Inkl. besøg på det 
store udendørs etnografiske museum. 
Herefter besøg på det buddhistiske 
Ivolginsk-kloster 30 km udenfor byen, 
hvor Dalai Lama har været på besøg. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
entré og transport fra/til indkvart. i Ulan-
Ude. 
Tilbydes: hele året. 
 

VLADIVOSTOK 
VVO-1: Byrundtur (3 t) 
Byrundtur til de mest kendte bygninger 
og historiske steder i Vladivostok.  
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
og transport fra/til indkvartering i 
Vladivostok. 
Tilbydes: hele året.  
Bemærkning: Museumsbesøg er ikke 
inkluderet. Til orientering: museerne er 
lukkede om mandage 
 
VVO-2: Havne cruise (3 t) 
Sejltur med turistbåd sammen med 
andre turister rundt til de tre havne i 
Vladivostok (fiskeri-, flåde- og handels-
havnen). Her kommer man tæt på de 
mange skibe, som ligger klar til at 
aflæsse deres fragt. Fra Amur-bugten er 
der flot udsigt til byens bakkede 
landskab. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
båd leje i 2 t. og transport fra/til 
indkvartering i Vladivostok. 
Tilbydes: hele året. 
 
VVO-3: Vladivostok-fæstningen, 
Minde-ubåden S-56 & Fort 7 (5 t) 
Udflugt til fæstningen, der engang 
forsvarede byen. I dag er stedet  et 
museum med bl.a. en stor 
våbenudstilling. Bagefter besøg i Minde-
ubåden S-56 fra 2. verdenskrig. Besøg i 
Fort 7 med de længste kaserne af alle 
16 forter i Vladivostok. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
entreer og transport fra/til indkvartering i 
Vladivostok. 
Tilbydes: hele året. 
 
VVO-4: Jeep tour (soft off-road) (8 t) 
Heldagsudflugt til de smukke 
naturområder omkring Vladivostok. 
Turen går langt fra alfarvej til 
Stillehavets kyster og frodige 
skovområder med vandfald og en 
botanisk artsrigdom, som man skal lede 
længe efter. Turen er særlig smuk i 
september-oktober, hvor skovene er i 
efterårsfarver. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
frokost (picnic) og transport fra/til 
indkvartering i Vladivostok. 
Tilbydes: hele året. 
 

MONGOLIET 
MNG-1: Byrundtur&folkloreshow (7 t) 
Turen giver en god introduktion til Ulan 
Bator, hvor man ser de kendte 
bygninger, hovedstrøg og pladser samt 

hører lidt om byens historie. Inkl. besøg 
på Gandan Hiid-templet, 
Nationalhistorisk museum, Bogd 
Khaans Vinterpalads, Zaisan m.m. Om 
aftenen middag og mongolsk 
folkloreshow. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide 
og transport fra/til indkvartering i Ulan 
Bator, alle entreer, billet til folkloreshow 
samt frokost og afternsmad. OBS! På 
turen skal man påregne at komme 
gruppe med andre turister (danske eller 
udenlandske), såfremt nogen har 
booket på samme datoer. Vi kan ikke på 
forhånd oplyse, om dette er tilfældet. 
Tilbydes: Hele året (museer dog lukket 
mandage og tirsdage i perioden 1/10-
31/5). 
 
MNG-2: Terelj Nationalpark A (7 t) 
Udflugt til Terelj Nationalpark 60 km NØ 
for Ulan Bator. I den smukke natur er 
der mulighed for vandreture og leje af 
heste mod betaling på stedet (ca. 5-10 
USD pr. time). I nærheden ligger en 
landsby, som kan nås til fods, og man 
ser den kendte skildpaddeklippe på 
vejen.       
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Ulan Bator 
og frokost.  

 

Tilbydes: Hele året. 
 
MNG-3: Terelj Nationalpark B (2 dg.) 
Dag 1: Transport om formiddagen fra 
Ulan Bator til Terelj Nationalpark (se 
MNG-3). Indkvartering i ger-camp 
(traditionelle runde, mongolske filttelte, 
hvor man overnatter op til fire turister 
sammen). Dag 2: Efter morgenmad 
retur til Ulan Bator. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Ulan 
Bator, en nat i ger-camp med fuld 
forplejning (sovepose ikke nødvendig). 
Tilbydes: Hele året. 

 

 
MNG-4: Terelj Nationalpark C (3 dg.) 
Turen er den samme som MNG-3 med 
en ekstra nat i ger-camp i Terelj og fuld 
forplejning. 
 
MNG-5: Hustai Nationalpark (7 t) 
Udflugt til Hustai Nationalpark (ca. 90 
km vest for Ulan Bator, se 
www.hustai.mn), der er hjemsted for 
omkring 160 af de originale mongolske 
vildheste (Takhi-heste). På turen kører 
man igennem det klassiske mongolske 
steppelandskab. I parken forsøger man 
sammen med chaufføren at opspore 
hestene, men der gives dog ingen 
garanti for at se hestene.  
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Ulan Bator 
og frokost.  
Tilbydes: Hele året. 
 
MNG-6: Kharkorin og Hustai 
Nationalpark (3 dg.) 
Turen går fra Ulan Bator ca. 360 km 
sydvestpå til byen Kharkorin (tidl. 
Karakorum), der tilbage i 1200-tallet 
blev grundlagt som Mongoliets 
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hovedstad af Djengis Khans søn. I dag 
er den søvnige landsby et besøg værd 
pga. det buddhistiske Erdene Zuu-
kloster fra 1586, som stadig er aktivt. På 
vejen tilbage ser man Hustai 
Nationalpark, der er hjemsted for 
omkring 160 af de originale mongolske 
vildheste (Takhi-heste, se MNG-5). På 
turen (i alt ca. 720 km) kører man 
igennem det klassiske mongolske 
steppelandskab. 
Dag 1: Fra Ulan Bator til Kharkorin (360 
km). Overnatning i ger-camp 
(traditionelle runde, mongolske filttelte, 
hvor man overnatter op til fire turister 
sammen). Dag 2: Vi ser klostret og 
ruinerne af den gamle bymur. Videre til 
Hustai Nationalpark (280 km). 
Overnatning i ger-camp. Dag 3: Tilbage 
til Ulan Bator (80 km). Turen inkluderer: 
engelsktalende guide, transport fra/til 
indkvartering i Ulan Bator, to nætter i 
ger-camp (sovepose ikke nødvendigt), 
fuld forplejning fra frokost dag 1 t.o.m. 
morgenmad dag 3.   
Tilbydes: 1/5-1/10. 
 
MNG-6.1: Kharkorin og Hustai. 
Budget udgave. Med bil og chauffør 
(5 dg.) 
Turen giver overblik over Mongoliets 
historie og geografi. 
Dag 1: Kørsel fra Ulan Bator til Semi 
Gobi området. Overnatning hos en 
nomadefamilie. Dag 2: Videre til den 
gamle hovedstad Kharkorin. Vi ser 
klostret og ruinerne af den gamle 
bymur. Overnatning enten i ger-camp 
eller hos nomadefamilie i jurter 
(traditionelle runde, mongolske filttelte, 
hvor man overnatter op til fire turister 
sammen). Dag 3: Kørsel til Ogii-søen. 
Overnatning i jurter. Dag 4: Kørsel til 
Hustai Nationalpark som er hjemsted for 
omkring 160 af de originale mongolske 
Przewalski vildheste. Overnatning i 
jurte. Dag 5: Tilbage til Ulan Bator (80 
km). 
Turen inkluderer: Bil og chauffør, 2 
overnatninger i jurter i ger-camp med 3 
måltider om dagen og 2 overnatninger 
hos nomader uden måltider. Brændstof 
er inkluderet i prisen. * Se venligst 
bemærkning om måltider mm. længere 
ned (straks efter samtlige ture til 
Mongoliet). 
Tilbydes: 1/5-1/10. 
 
MNG-7:  Tilbydes pt. ikke. 
 
MNG-8: Khovsgol og det Nordlige 
Mongoliet (7 dg.) 
Udflugt med indenrigsfly til den nordlige 
Mongoliet og de mest kendte 
seværdigheder i området Turen tilbage 
til Ulan Bator er med 4-hjulstrækker eller 
minibus. Dag 1: Afgang fra hotellet i 
Ulan Bator til lufthavnen. Vi tager et 
indenrigsfly til Mørøn (1,5 t). Vi kører 
derfra via Hatgal til Ardavhar-halvøen i 
Høvsgøl-søen, hvor vi overnatter i ger. 
Dag 2 og 3: Korte vandreture på 
halvøen i Høvsgøl-søen nationalpark. 
Dag 4: I dag sejler vi til Hatgal, og 

starter vi vores køretur tilbage mod 
hovedstaden. Dag 5: Vi fortsætter 
igennem Uran-Togoo Tulga Uul 
nationalpark og forbi de udslukte 
vulkanoer Uran Togoo, Tulga Togoo, og 
Jalavch Uul. Dag 6: Vi krydser Bulgan 
provinsen på tværs til vi når byen 
Erdenet. Dag 7. Fra Erdenet tilbage til 
Ulan Bator. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transfer til lufthavnen i Ulan Bator, 
flybillet UlanBator-Mørøn, transportmed 
4-hjulstræker eller minibus, 
Indkvartering i ger-camp med fuld 
forplejning, (traditionelle runde, 
mongolske filttelte, hvor man overnatter 
op til fire turister sammen). Sovepose er 
ikke nødvendig. Man betaler for evt. 
kamelridning på stedet.  
Tilbydes: 1/5-1/10 
 
MNG-9: Gobi-safari inkl. Kharkorin og 
Hustai Nationalpark (7 dg.) 
Rundrejsen er en udvidelse af MNG-6, 
hvor man også kommer ned sydpå til 
Gobiørknen. I alt køres ca. 1790 km 
gennem et meget varieret landskab – 
lige fra frodige grønne græsstepper og 
kløftede klippeområder til tørre ørken- 
og steppelandskaber. 
Al overnatning foregår i ger-telte 
(traditionelle runde, mongolske filttelte, 
hvor man overnatter op til fire turister 
sammen). Fire af nætterne sover man i 
såkaldte ger-camps, som er indrettet for 
turister med vestlige toilet-, bade- og 
spise-forhold. To af nætterne (dag 2 og 
3) sover man i tilsvarende telte (ger’s) 
opstillet ved siden af en rigtig 
nomadefamilie, hvor forholdene er mere 
primitive. Man spiser fx samme mad 
som nomadefamilien, der er ingen 
mulighed for brusebad, og toilettet er et 
hul i jorden, men det er en unik chance 
for at opleve det rigtige Mongoliet! 
Dag 1: Fra Ulan Bator ca. 280 km 
sydpå til Baga Gazriin. Overnatning i 
turist ger-camp. Dag 2: Videre Sydpå til 
Tsogt Ovoo. Overnatning i ger-camp.  
Dag 3: Videre sydpå til Ørnenes Dal, 
som er et bjergområde med en snæver 
kløft midt i ørknen. I området findes 
ørne og vilde geder. Overnatning i filttelt 
(ger) ved siden af nomadefamilie tæt på 
Ørnenes dal. Mulighed for kamelridning 
- betales på stedet. Dag 4: Videre til 
Ongiin Khiid, Saikhan Ovoo. Besøg på 
Onk-klostet. Overnatning i ger-camp i 
Dundgov-provinsen.       
Dag 5: Videre til Kharkorin (245 km) (se 
MNG-6). Dag 6: Besøg på Erdene Zuu 
Kloster og videre til Hustai National 
park. Overnatning hos en nomadfamilie. 
Dag 7: Tilbage til Ulan Bator.  
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Ulan 
Bator, 4 nætter i ger-camp med fuld 
forplejning (traditionelle runde, 
mongolske filttelte, hvor man overnatter 
op til fire turister sammen), 2 nætter i 
ger (filttelt) ved siden af nomadefamilie 
inkl. fuld forplejning. Sovepose er ikke 
nødvendigt.  
Tilbydes: 1/5-1/10. 

MNG-9.1: Gobi ørkenen. Budget 
udg.(7dg) 
Dag 1: Vi starter turen med kørsel til 
Middle Gobi. Dag 2: Videre til 
Dalanzadgad, som er hovedstad af den 
sydlige Gobi provinsen. Dag 3: Kørsel til 
Khongoryn Els. Mulighed for 
kamelridning. Dag 4: Vi fortsætter til 
Bayanzag-området, hvor der er blevet 
fundet dinosaurskeletter.  Dag 5: 
Køretur igennem Middle gobi. Dag 6: Vi 
fortsætter igennem ørkenen og 
overnatter i Khairkhain området.  
Dag 7: Vi passerer Baga Gazrin Chuluu 
og ankommer til Ulan Bator sidst på 
eftermiddagen. Turen inkluderer: Bil og 
chauffør, 3 overnatninger i jurter i ger-
camp med 3 måltider om dagen plus 3 
overnatninger hos nomader uden 
måltider. Brændstof er inkluderet i 
prisen. * Se venligst bemærkning om 
måltider mm. længere ned (straks efter 
samtlige ture til Mongoliet).  
Tilbydes: 15/5-1/10. 
 
MNG-9.2:Gobi, Kharkorin, Hustai (9d) 
Dag 1: Vi starter turen med kørsel til 
Middle Gobi. Dag 2: Videre til 
Dalanzadgad, som er hovedstad af den 
sydlige Gobi provinsen. Dag 3: Kørsel til 
Khongoryn Els. Dag 4: Ophold i 
Khongoryn Els. Mulighed for 
kamelridning. Dag 5: Vi fortsætter til 
Bayanzag-området, hvor der er blevet 
fundet dinosaurskeletter. Dag 6: Vi 
fortsætter Ongi-floden og Ongi-templet. 
Dag 7: I dag kører vi til den gamle 
hovedstad Kharkorin, og besøger 
Erdenne Zuu klosteret. Dag 8: Kørsel 
igennem Elsen Tasarhai ørkenen. Dag 
9: I dag kører vi tilbage til Ulan Bator via 
Hustai nationalpark, hvor de specielle 
Przhewalski heste kan ses på langt 
hold.  
Turen inkluderer: Bil og chauffør, 4 
overnatninger i jurter med 3 måltider om 
dagen og 4 hos nomader uden måltider. 
Brændstof er inkluderet i prisen.  
* Se venligst bemærkning om måltider 
mm. længere ned (straks efter samtlige 
ture til Mongoliet).  
Tilbydes: 15/5-1/10. 
 
MNG-10: Rundrejse i det centrale 
Mongoliet (”Green Route”) (7 dage) 
Rundrejsen er en udvidelse af MNG-6, 
hvor man kommer rundt i det centrale 
Mongoliet, der er rigt på græsgrønne 
steppeområder, bjerge og vilde floder. 
Al overnatning foregår i ger-telte 
(traditionelle runde, mongolske filttelte, 
hvor man overnatter op til fire turister 
sammen). Fire af nætterne sover man i 
såkaldte ger-camps, som er indrettet for 
turister med vestlige toilet-, bade- og 
spise-forhold. 
To af nætterne (dag 2 og 3) sover man i 
tilsvarende telte (ger’s) opstillet ved 
siden af en rigtig nomadefamilie, hvor 
forholdene er mere primitive. Man spiser 
fx samme mad som nomadefamilien, 
der er ingen mulighed for brusebad, og 
toilettet er et hul i jorden, men det er en 
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unik chance for at opleve det rigtige 
Mongoliet! 
Dag 1: Fra Ulan Bator til Kharkorin, hvor 
vi indkvarteres i ger-camp og ser det 
store Ederne Zuu kloster. Ca. 380 km. 
Dag 2: Vi fortsætter mod Tsetserleg, 
hovedstaden i provinsen Arkhangai. 
Fritid på det lokale marked. Videre til 
landsbyen Tariat ved den Hvide sø for 
overnatning i ger ved siden af en rigtig 
nomadefamilie. Aftensmad lavet af 
nomadefamilien. Dag 3: Udflugt til 
Khorgo-vulkanen og den Hvide sø. 
Overnatning og middag hos 
nomadefamilien. Dag 4: Vi forlader 
nomadefamilien og kører til de varme 
kilder i Tsenkher. Fritid. Overnatning i 
turist ger camp. Dag 5: Kørsel til 
Khugnu Khaan naturparken hvor vi 
bliver indkvarteret i ger camp. Dag 6: 
Videre til Hustai, hvor vi indkvarteres i 
ger-camp (ca. 230 km) Dag 7: Tilbage til 
Ulan Bator (110 km).  
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Ulan 
Bator, 4 nætter i ger-camp med fuld 
forplejning (traditionelle runde, 
mongolske filttelte, hvor man overnatter 
op til fire turister sammen), 2 nætter i 
ger (filttelt) ved siden af nomadefamilie 
inkl. fuld forplejning (fra frokost dag 1 til 
morgenmad dag 7). Sovepose er ikke 
nødvendigt.  
Tilbydes: 1/5-1/10. 
 
MNG-10.1. Vulkantur til den Hvide Sø, 
Kharkorin og Hustai (7 dg) 
Day 1. Vi starter med en tur til en 
nomadefamilie ved Semi Gobi, som 
opdrager kameller og heste. Mulighed 
for en ridetur. Day 2. Sightseeing I Er-
dene Khamba klosteret I Khogno Khan 
bjerget. Day 3: Køretur til den Hvide Sø. 
Vi vil have 2 overnatninger I området. 
Dag 4: Udflugt til den Døde Vulkan Day 
5: Kørsel til Tsetserleg. Besøg på varme 
kilder. Day 6: Videre Kharakhorum, 
besøg på ruiden fra 13 årh, samt 
Erdene Zuu klosteret. Day 7: I dag 
kører vi tilbage til Ulan Baator via Hustai 
Nationalpark. 
Turen inkluderer: Bil og chauffør, 1 
overnatninger i jurte med 3 måltider om 
dagen og 5 overnatninger hos nomader 
uden måltider. Brændstof er inkluderet i 
prisen. * Se venligst bemærkning om 
måltider mm. længere ned (straks efter 
samtlige ture til Mongoliet). 
Tilbydes: 15/5-1/10. 
 
MNG-10.2. Vulkantur til den Hvide Sø, 
Kharkorin og Hustai (8 dg) 
Day 1: Vi starter med en tur til en 
nomadefamilie ved Semi Gobi, som 
opdrager kameller og heste. Mulighed 
for en ridetur. Day 2: Sightseeing I 
Erdene Khamba klosteret I Khogno 
Khan bjerget. Day 3: Køretur til den 
Hvide Sø. Vi vil have 2 overnatninger I 
området.  Dag 4: Udflugt til den Døde 
Vulkan Day 5:  Kørsel til Tsetserleg. 
Besøg på varme kilder. Day 6: Videre 
Kharakhorum, besøg på ruiden fra 13 
årh, samt Erdene Zuu klosteret. Day 7: I 

dag kører til Hustai Nationalpark, hvor 
man kan se den specielle rase 
Przewalski heste, som kun findes der, 
og ikke andre steder i verden. Dag 8: 
Kørsel til Ulan Bator 
Turen inkluderer: Bil og chauffør, 2 
overnatninger i jurte med 3 måltider om 
dagen og 5 overnatninger hos nomader 
uden måltider. Brændstof er inkluderet i 
prisen. * Se venligst bemærkning om 
måltider mm. længere ned. 
Tilbydes: 15/5-1/10. 
 
* Bemærkning ang. budget turene til 
Mongoliet (6.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2):  
Chaufføren taler som regel ikke 
engelsk. Der hvor måltider ikke er 
inkluderet, skal man selv medbringe 
mad fra Ulan Bator til sig selv og til 
chaufføren. I de fleste tilfælde, dog ikke 
altid, stopper chaufføren ved en 
fødevarebutik efter afhentning på dag 1. 
Der stilles til rådighed en ovn hos 
nomadefamilierne (mod betaling). Man 
skal medbringe en sovepose til 
overnatningerne hos nomadefamilierne. 
 

KINA 
KIN-1: Udflugt til Den Kinesiske Mur 
og Ming gravene (1 dag) 
Heldagsudflugt til Den Kinesiske Mur 
(70 km NV) og én af de 13 Ming-grave 
(50 km NV).  
Pakken inkluderer: engelsktalende 
guide, entreer og transport fra/til 
indkvartering i Beijing 
Frokost og/eller middag kan bestilles til 
kr. 220,- pr. person pr. måltid. 
Tilbydes: hele året.   
 
KIN-2: Sightseeing i Xian (6-7 t) 
Heldagsudflugt til de store 
seværdigheder øst for Xian: Museet for 
Terrakotta-krigerne, Huaqing-kilderne 
og Banpo-museet med en boplads fra 
yngre stenalder. 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Xian og 
entreer. 
Tilbydes: hele året. 
 
KIN-3: Byrundtur i Shanghai (6-7 t) 
Turen giver en generel introduktion til 
Shanghai, hvor man ser den berømte 
havnefront ("The Bund") og besøger et 
udpluk af storbyens seværdigheder (Tv-
tårnet "Orientens Perle", Jade-Buddha 
Tempel, Glædens Have). 
Turen inkluderer: engelsktalende guide, 
transport fra/til indkvartering i Shanghai 
og entreer. 
Tilbydes: hele året. 
 
KIN-4: Yangtze-krydstogt–nedstrøms  
(4 dage) 
Krydstogt ned ad Yangtze-floden (med 
start i Chongqing) hvor man ser den 
mest seværdige del af den 6380 km 
lange flod. Vær opmærksom på, at der 
kan være ændringer i programmet ved 
lav vandstand. 
Dag 1: Ank. til Chongqing (med fly el. 
tog fra fx Beijing el. Shanghai). 
Byrundtur med aftensmad før 

indskibning. Indkvartering i kahyt og afg. 
kl. 22. Dag 2: Sejlads til den historiske 
by Fengdu forbi flotte skove, bjerge, 
græsarealer og kløfter. Dag 3: Vi 
sejler gennem Qutang Gorge og nyder 
den storslående udsigt over de høje 
bjerge på begge sider af floden. 
Krydstogtet fortsætter gennem den 25 
mils lange Wu Gorge omgivet af 
mærkelige tinder, groteske klipper, tåge 
og skyer. Om eftermiddagen vil 
vi sejle op ad Shennong Stream. Dag 4: 
De Tre Kløfters dæmning, Xiling-kløften 
(øst). Besøg på de tre kløfters dæmning 
- verdens største hydroelektriske 
kraftværk. Derefter fortsætter vi ned ad 
floden gennem Xiling Kløften. Vi ender 
vores tur i Yichang by. Du har to 
muligheder herfra - til at tage flyet eller 
toget direkte til Beijing eller Shanghai 
eller rejse til Wuhan med bus/tog og fly 
derfra.  
Turen inkluderer: Indkvartering i delt 
dbl.-kahyt med fuld forplejning, 
sightseeing undervejs, program ombord, 
byrundtur og middag i Chongqing (inkl. 
afhentning ved ank. til togstation, man 
kan også mødes i Chongqing lufthavn 
mod tillæg), frokost samt transfer til 
lufthavn / togstation i Yichang. 
Drikkepenge er ikke obligatorisk, men 
forventes i forbindelse med landgangen 
(i størrelsesordenen 5 USD/ 
dag/person). Tillæg enkelt kahyt: 3300 
DKK. 
Tilbydes: 25/3 - 30/11 (afg. fre., ons. el. 
tir., 22/11 er den sidste tirsdag). 
 
KIN-5: Yangtze-krydstogt–opstrøms  
(5 dage) 
Som KIN-4, men der sejles opstrøms 
med start i Yichang. Vær opmærksom 
på, at der kan være ændringer i 
programmet ved lav vandstand. 
Dag 1: Ank. til Yichang med fly fra 
Beijing el. Shanghai. Aftensmad. 
Herefter ombordstigning og 
indkvartering i kahytter. Dag 2: Afg. kl. 
13. De Tre Kløfters Dæmning, 
Gezhouba-slusen og Xiling-kløften. Dag 
3: Vi sejler op ad Shennong floden, hvor 
vi besøger de "Tre små kløfter". Om 
formiddagen passerer vi igennem Wu 
Kløften som er omgivet af mærkelige 
tinder, groteske klipper, tåge og skyer. 
Om eftermiddagen sejler vi gennem 
Qutang Gorge og nyder den storslående 
udsigt over de høje bjerge på begge 
sider af floden. Dag 4: Kort udflugt til 
den historiske by Fengdu. Sejlads 
videre forbi flotte skove, bjerge, 
græsarealer og kløfter. Dag 5: Ank. til 
Chongqing kl. 9. Byrundtur og frokost, 
bagefter transfer til togstation for afgang 
med tog til Beijing el. Shanghai. 
Transfer til lufthavnen i Chongquing 
arrangeres mod tillæg. 
Turen inkluderer: Indkvartering i delt 
dbl.-kahyt med fuld forplejning, 
sightseeing undervejs, program ombord, 
transfer fra Yichang lufthavn/tog station 
og transfer til Chongqing togstation, 
middag i Yichang og frokost samt 
byrundtur i Chongqing. Drikkepenge er 



Den Transsibiriske Jernbane - udflugter 
ikke obligatorisk, men forventes i 
forbindelse med landgangen (i 
størrelsesordenen 5 USD/ dag/person). 
Tillæg enkelt kahyt: 3300 DKK 
Tilbydes: 28/3 - 26/11 (afg. man., fre. el. 
lør., 18/11 er den sidste fredag). 
 
KIN-6: Ankomstpakke i Lhasa (4 dg.) 
Ankomstpakke i Lhasa, som indeholder 
tre nætter på hotel og to dage med fuld 
sightseeingprogram og guide. 
Dag 1: Ankomst til Lhasa med fly el. 
tog. Transfer. Indkvartering på 3-stjernet 
hotel i centrum. Dag 2-3: To hele dage 
med sightseeing: Potola-paladset, 
Jokhang-templet, Barkor-markedet, 
Drepeng-klostret, Norbulinka-paladset 
og Sera-klostret. Dag 4: Transfer. Afg. 
fra Lhasa med fly el. tog el. evt. 
forlængelse. 
Pakken inkluderer: 3 nætter på 3-
stjernet hotel i Lhasa centrum med 
morgenmad (enevær. tillæg opkræves 
ved flere end 2 personer hvis bestilt), 
transfer fra togstation ved ankomst og til 
lufthavn ved afrejse, bil med chauffør og 
engelsktalende guide under udflugter og 
sightseeing, entreer, frokost og 
aftensmad dag 2 og 3 samt 
indrejsetilladelse til Tibet. Vær 
opmærksom på, at pakken ikke er for 
gangbesværede, da man går meget på 
trapper under udflugterne. 
Det er muligt at forlænge pakken med 
ekstra nætter.  
Tilbydes: hele året. 

* * * 
 
OBS! På nogle af turene, og især i 
Irkutsk og Mongoliet skal man påregne 
at komme i gruppe med andre turister 
(danske eller udenlandske) såfremt 
nogen har booket på samme datoer. Vi 
kan ikke på forhånd oplyse, om dette er 
tilfældet. 
 

* * * 
 
Rejsen med den Transsibiriske jernbane 
er først og fremmest en 
opdagelsesrejse og ikke ligefrem en 
luksusferie. Selvfølgelig kan den 
skræddersyes sådan at man får 
komfortable kupeer og hotelværelser, 
men i disse fjerne områder skal man 
være forberedt på at der kan være 
noget der mangler. Derfor skal man 
huske at tage med den rigtige indstilling 
til turen, når man pakker kufferten. Der 
venter en hel masse nye oplevelser!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Generelle Betingelser 
ARRANGEMENT 
Rejserne i dette program er arrangeret af Penguin 
Travel i samarbejde med lokale turarrangører. 
 
TILMELDING 
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum 
eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt 
modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter 
kunden samtidig at have accepteret de skriftlige 
meddelte og/eller i brochuren samt evt. tilhørende 
turbeskrivelse og oplyste vilkår for rejsen. Venligst 
kontroller, at alle lovede ydelser og navne i henhold til 
pas er påført faktura allerede ved modtagelsen af 
faktura samt på rejsebevis. Penguin Travel hæfter 
ikke for aftaler, der ikke er påført fakturaen. 
 
DEPOSITUM 
Samtidig med tilmeldingen indbetales depositum som 
følger (med mindre andet er anført for den 
pågældende rejse): For rejser under DKK 7.500 er 
depositum på DKK 1250 pr. person. For rejser over 
DKK 7.500 er depositum på DKK 3.000 pr. person. 
Depositum kan være højere i tilfælde, hvor 
flybilletter, visum eller anden del af rejsen skal 
afregnes lang tid før afrejsen. Er depositum ikke 
bureauet i hænde inden den angivne frist, bortfalder 
aftalen. Såfremt Penguin Travel forestår visering (fx 
til Rusland, el. Kina) skal udgifter og gebyrer betales 
samtidig med depositum.  
 
SLUTBETALING 
Restbeløbet for rejsen skal normalt være bureauet i 
hænde senest 45 dg. før afrejsedagen, hvis ikke 
andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige 
rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har 
dem i hænde senest ca. 7 dage før afrejsen. 
 
REJSENS PRIS 
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være 
specificeret for hvert enkelt rejsemål i 
program/prisliste/turbeskrivelse. Tillæg for særlige 
ydelser vil ligeledes være nævnt under hvert enkelt 
rejsemål. Alle pakkepriser er baseret på flypriser fra 
nævnte luftfartselskab og pt. kendte tariffer, skatter 
og afgifter. 
 
ÆNDRINGER & TILLÆGSBESTILLINGER 
Med mindre andet er anført gælder følgende: Mere 
end 30 dage før afrejse: For ændring af fly og 
landarrangement, der endnu ikke er slutbetalt, 
opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. 
person. Der tages forbehold for forhold, hvor 
ændringer ikke er mulig efter bekræftelse eller kun 
muligt mod gebyr. Senere ændringer betragtes som 
afbestilling og ny bestilling. Tillægsbestillinger: 
Ønskes tilkøb af serviceydelser/ændring af allerede 
tilkøbte serviceydelser efter slutbetaling har fundet 
sted pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 
200. Med serviceydelse forstås: Udflugter, 
teaterbilletter, transfer m.m. 
 
AFBESTILLING 
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejsedagen er det 
indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling indtil 30 
dage før afrejsedagen er 50% af rejsens pris tabt. 
Afbestilles rejsen senere end 30 dage før 
afrejsedagen, er den totale pris for rejsen tabt. Der 
tages forbehold for højsæson samt højtider, hvor 
afbestilling ikke er mulig efter bekræftelse. OBS! 
Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation 
eller en flybillet er behæftet med strengere 
afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og 
blive oplyst ved reservationen. Er medrejsende ikke 
omfattet af evt. afbestillingsforsikring /eller ønsker 
medrejsende at rejse alligevel, bliver rejseprisen 
justeret i henhold til det aktuelle "nye" deltagerantal 
(fx bortfald af grupperabat, betaling af tillæg for 
eneværelse og lignende). 
 
AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM 
Vi råder dig til at tegne en afbestillingsforsikring fra 
Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker 
den del af rejsens pris, rejsebureauet ikke 
tilbagebetaler, hvis du afbestiller din rejse på grund af 
akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, 
der rammer dig selv, din nærmeste familie eller 
rejseledsagere. Med mindre andet er anført, koster 
afbestillingsforsikringen 6 % af rejsens pris, dog 
minimum DKK 150.  
 
REJSEFORSIKRING 
Kopi af gyldig Rejseforsikring bl.a. et krav for 
udstedelse af russisk visum. Penguin Travel anbefaler 
i øvring at man altid tegner en rejseforsikring. Den 
offentlige rejsesygesikring  dækker kun udgifter til 
lægebehandling i EU, Færøerne, Grønland, Schweiz, 
Norge og en række små europæiske stater (indtil 1 
måned), og den dækker ikke omkostninger til 
hjemtransport, der skyldes sygdom og ulykke (bortset 
fra rejser på Færøerne og Grønland og for Finland, 
Island, Sverige og Norge gælder særlige regler). 
Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige 

rejseforsikringer, som dækker omkostningerne og 
hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, 
bagage, forsinket fremmøde m.m. Rejsebureauet 
påtager sig intet ansvar som følge af manglende 
tegnede forsikringer. Bemærk at der kan være 
særlige regler/betingelser for folk som er fyldt 70 år 
eller med kroniske sygdomme.  
 
HOTELRESERVATION 
Ved køb af hotelophold eller andre 
landarrangementsydelser uden flytransport, opkræves 
et ekspeditionsgebyr på kr. 500,-. pr. faktura 
 
ERSTATNINGSANSVAR 
Penguin Travel begrænser erstatningsansvaret mht. 
summer og bestemmelser for flytransporterne til 
Warszawa-konventionen af 1929 med senere 
ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning 
(for DKs vedkommende luftfartslovgivningen af 1960, 
kap. 9), for søtransport til Athen-konventionen og for 
jernbanetransport jf. COTIF/CIV-konventionen. De 
deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar 
for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor 
passagererne ikke befinder sig ombord i det 
pågældende luft-fartsselskabs fly. For ansvar for 
indskrevet bagage henvises til det pågældende 
luftfartsselskabs egne bestemmelser. En rejsedeltager 
må straks og inden lufthavnen forlades reklamere til 
luftfartsselskabet eller dennes repræsentant, hvis 
rejsegods er ødelagt, beskadiget eller mistet under 
flytransport. Der udfærdiges derpå en rapport, som 
sammen med skadeanmeldelse sendes til deltagerens 
forsikringsselskab. 
 
KUNDENS PLIGTER 
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for 
rejsens gennemførelse nødvendige visa og 
vaccinationer. OBS! Ligeledes før afrejse at 
kontrollere, at for- og efternavne i billetter, 
rejsepas og øvrige rejse-dokumenter er korrekte 
og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i 
overensstemmelse med det i passet indførte 
navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-
in til flyet! Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for 
følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som 
bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at 
tage højde for. 
 
REKLAMATIONER 
Eventuelle reklamationer under rejsen skal 
fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens 
repræsentant på stedet, arrangøren eller 
rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har 
opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan 
afhjælpes med det samme og med mindst mulig 
ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen 
direkte til det relevante luftfartsselskab eller 
arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig 
bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på 
stedet og du evt. senere ønsker at rejse 
erstatningssag mod selskabet. Manglende 
reklamationer vil normalt medføre tab af retten til 
senere erstatningskrav. Krav om erstatning skal, for 
at kunne komme i betragtning, skriftlig stilles til 
rejsebureauet inden 14 dage efter rejsens afslutning. 
 
CHECK-IN-TID 
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en 
bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle 
check-in tider. Oplysninger fra Penguin Travel eller 
luftfartsselskabet vedrørende afrejse, gates og 
terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der 
kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre 
afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor 
altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte 
tidsintervaller. 
 
SKATTER OG AFGIFTER 
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er 
imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige 
skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på 
stedet, og som derfor ikke opkræves hjemmefra. 
Normalt vil sådanne være angivet i 
rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid 
suveræne til uden, eller med meget kort varsel, at 
indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og 
de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet 
og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen. 
 
PAS, VISUM, VACCINATIONER M.M. 
Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses 
til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet 
kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv 
at søge oplysninger om de for rejsen krævede 
formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt 
Seruminstituttets Udlands-vaccination. Undlades 
sådanne oplysninger til rejsebureauet, har Penguin 
Travel ikke noget ansvar for de følger evt. manglende 
indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte 
medføre for den rejsende. Bemærk, at der selv ved 
blot gennemfart af et land i tog eller bil ofte stilles 
krav om transitvisum. Passet skal uden for EU-

landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder 
efter ankomsten til destinationen. Såfremt Penguin 
Travel forestår visering (fx til Rusland og Mongoliet) 
skal udgifter og gebyrer betales samtidig med 
depositum. Udgifter og gebyrer indgår ikke som en 
del af rejsens pris og er derfor ikke omfattet af 
afbestillingsforsikringen. Bureauet påtager sig intet 
ansvar for kunder, der af den ene eller anden grund 
ikke kan opnå visum eller der af en eller anden 
ukendt grund afvises ved grænsen. Vi henviser til 
Statens Serum Instituts hjemmeside for de med 
aktuelle anbefalinger om vaccinationer: 
http://rejser.ssi.dk/rejser/ 
 
UDEBLIVELSE, UBENYTTEDE YDELSER M.M. 
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder 
rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- 
eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller 
fuldføre rejsen på grund af manglende 
rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige 
visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret 
til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis 
kunden udebliver fra anførte transporter eller på 
anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er 
bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de 
ubenyttede ydelser. 
 
REJSEARRANGØRENS ANSVAR 
Penguin Travel er i medfør af Lov om pakkerejser 
ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til 
program/prisliste/turbeskrivelse. Penguin Travel 
påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden 
dennes vidende og accept er indgået mellem den 
lokale turarrangør og den rejsende. Penguin Travel 
påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser 
etc., der er en følge af aftalebrud, 
overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, 
som Penguin Travel er uden indflydelse på, 
 
ÆNDRINGER/AFLYSNINGER 
Penguin Travel forbeholder sig ret til med minimum 3 
ugers varsel at foretage nødvendige ændringer, eller 
aflyse rejsen for grupperejser, på grund af manglende 
tilslutning eller omstændigheder, som bureauet og 
dets samarbejdspartnere ikke har haft indflydelse på 
eller har haft mulighed for at forudse. Hvis kunden 
herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det 
indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere 
krav ikke kan gøres gældende.  
 
PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE 
Priserne er baseret på de pr. 01.12.2015 gældende 
afgifter, tariffer og valutakurser. Penguin Travel tager 
forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. 
Prisforhøjelsen kan ske på grund af ændringer i 
transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 
skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser 
som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. 
En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 
20 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af 
rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser 
ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit 
afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at 
annulleringen meddeles Penguin Travel umiddelbart 
efter, at kunden er blevet underrettet om 
prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i 
nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil 
kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i 
nedadgående retninger inden for 20 dage før afrejse, 
kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. I forbindelse 
med rejser opgivet i DKK vil 
prisstigninger/nedsættelse finde sted efter følgende 
principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige 
afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt 
dette overstiger DKK 50. Valutaændringer på mere 
end + 5 % eller –10 % i forhold til prislistens 
udgivelsesdag: Prisændringen vil kun omfatte 
omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså 
ikke hele pakkens pris. Prisen på alt andet end 
flybilletter i denne prisliste er fastsat på baggrund af 
kursen på USD eller EURO. Dette betyder, at stiger 
kursen på EUR med 5 %, vil f.eks. en overnatning på 
f.eks. Hotel Lion stige tilsvarende. Pakker, som 
indeholder både fly og landarrangement vil ikke stige 
tilsvarende, da pakkeprisen kun delvist er udregnet 
på basis af udenlandsk valuta. Typisk vil en ændring 
af kursen på USD på +5 % kun medføre, at 
pakkeprisen stiger med 2-3 %. En ændring af prisen i 
nedadgående retning forudsætter dog, at der ikke 
sker prisændringer på f.eks. hoteller og 
landarrangementer i forbindelse med kursændringen. 
 
ØVRIGE BETINGELSER 
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådets 
vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der 
tages forbehold for trykfejl og prisændringer som 
følge af ændrede indkøbsforhold. Prislisten er 
gældende indtil ny foreligger. 
 

Penguin Travel er medlem af 
Rejsegarantifonden (reg.nr. 888). 

Penguin Travel – Gammel Mønt 19A, 1117 København K - Tlf: 33 21 51 00 www.penguin.dk 

http://rejser.ssi.dk/rejser/
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