
Najdlhšou železnicou sveta.
Z Moskvy do Pekingu
Vidieť Neapol a  zomrieť, hovorilo sa voľakedy. 
Teraz už nikto v  túžbe za cestovateľskými cieľ-
mi nechce zomierať, ale sú také, ktoré sú snom 
mnohých turistov. Napríklad prejsť po pevnine 
Rusko, Mongolsko a časť Číny. Po najdlhšej že-
leznici sveta, Transsibírskej magistrále. Tá spája 
hlavné mesto Ruska Moskvu a  hlavné mesto 
Číny Peking na úctyhodných 9 288 kilometroch. 

Ešte než nasadnete do vlaku, začína sa v Moskve 
pobytom v tejto metropole a prehliadkou jej naj-
známejších miest. Lomonosovovej univerzity, 
ktorá je najväčšia a najstaršia v Rusku, Červeným 
námestím, prekrásnym fotogenickým Chrámom 
Vasilija Blaženého, o  ktorom koluje povesť, že 
panovník, ktorý ho dal postaviť, nechal jeho sta-
viteľa oslepiť, aby už podobne krásnu stavbu ne-
postavil. Návšteva Moskvy je, samozrejme, ne-
mysliteľná bez prezretia si Mauzólea V. I. Lenina 
a Kremľa. Nakupovaniachtiví si môžu svoje chúť-
ky naplniť v  slávnom obchodnom dome GUM. 
Potom už len nastúpiť do vlaku a vydať sa sme-
rom na Jekaterinburg a stráviť svoju prvú noc na 
koľajniciach. Vlaky, ktoré na tejto predlhej trase 
premávajú, sú pohodlné a komfortné, v kupé sú 
dokonca aj televízory. Samozrejme, nemôžu chý-
bať tradičné samovary, ktoré poznajú ešte zo so-
vietskych vlakov tí skôr narodení. Len „dežúrne“ 
vo vagónoch v dnešných časoch výrazne omladli 
a spríjemneli oproti tým, ktoré roznášali čaj pred 
30 rokmi.

Po dni v Jekaterinburgu nasledujú ďalšie kilomet-

re a ázijská časť Ruska. Vlak fičí sibírskymi plá-
ňami, tajgou a  tundrou. Nasleduje Novosibirsk, 
nazývaný aj sibírska metropola. No najkrajšie 
ruské mesto po trase je určite Irkutsk. Tu to nie 
je len o  socialistickej architektúre a  betónovej 
šedi, môžete sa poprechádzať starým mestom 
s drevenými domami a navštíviť skanzen typickej 
sibírskej dediny v malebnej Listvjanke, kam sa dá 
dostať z Irkutska autobusom. Po dvoch nociach 
vo vlaku dobre padne ubytovanie na „pevnine“ 
v zrubovej chatke s pravou ruskou „baňou“, teda 
saunou a večerou v podobe bajkalského omula, 
ktorý žije iba tu a nikde inde. Irkutsk je dobrým 
východiskovým miestom aj pre spoznávanie Baj-
kalského jazera, najhlbšieho a najstaršieho jazera 
na svete. 

Po desiatich dňoch v  Rusku pokračuje cesta 
Mongolskom. V Ulanbátare sa opäť oplatí z vla-
ku na pár dní vystúpiť. Pozrieť si hlavné mesto 
Džingischánovej ríše Kharakorum, starobylý 
kláštor Erdenzuu a posvätné korytnačie skaly aj 
národný park Khustai, ktorý je unikátnou lokali-
tou Przewalského koní. V  samotnom hlavnom 
meste potom napríklad kláštor Gandan alebo 
sa „pomotať“ po meste, nakúpiť si na hlavnej 
ulici Enchtajvny gudamž, prípadne si tam dať 
masáž v niektorom z denných spa, ktoré sú tiež 
na tejto ulici. Z Ulanbátaru vedie cesta po dvoch 
týždňoch na koľajniciach a v mestách už len do 
jedného cieľa, do Pekingu. Veľa toho je v Pekin-
gu NAJ. Napríklad Námestie nebeského pokoja, 
najväčšie námestie sveta, Zakázané mesto, je-

den z najkrajších architektonických komplexov 
na svete, a,  samozrejme, nemožno, keď ste 
v Pekingu, nenavštíviť Veľký čínsky múr, ktorý je 
považovaný za ôsmy div sveta. Bol by to rovnaký 
hriech ako nedať si v posledný večer chrumkavú 
pekinskú kačicu. 

Tipy SpRiEVODCU CK SATUR
Kulinárske hody. Vo vlakoch na Transsibírskej 
magistrále sú, samozrejme, jedálenské vozne, 
ale bolo by škoda obmedziť stravovanie len na 
ne. Na mnohých zástavkách totiž ponúkajú pria-
mo na nástupiskách za pár drobných miestne 
špeciality – pirohy, plemene, pečené kurčatá. No 
a samozrejmou súčasťou pobytu vo vlaku musí 
byť „stakan“ vodky. 
Bujarý Ulanbátar. Hlavné mesto Mongolska 
Úlanbátar má prekvapujúco bohatý nočný život, 
najživšie je v nich od štvrtka do soboty, v piatok 
ťažko nájsť voľné miesto. Vo väčšine klubov hrá 
trance, techno, electronic a house music. Neod-
porúča sa ísť alebo odchádzať do klubu osamo-
te, naopak, čo sa odporúča, je ospravedlniť sa, 
ak niekomu v zápale tanca stúpnete na nohu ale-
bo doňho štuchnete. Mongoli sú na to vraj citliví. 
peking na rikši. Peking sa mení každým mesia-
com, najlepším spôsobom, ako získať predsta-
vu, ako asi kedysi Peking vyzeral, je jazda rikšou 
najstaršími časťami mesta. Tu možno navštíviť 
Chrám nebies – najväčšie posvätné miesto ci-
sárskeho obdobia a Letný palác – najväčšiu 
cisársku záhradu v Číne, ktorá je oázou pokoja 
a zelene v rušnej metropole.

Viac info na: www.satur.sk/trend

TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA 
18-dňový poznávací zájazd 
3/4* hotel s raňajkami/jurta/kupé, 1x obed, 2x večera, vstupy 
do pamiatok a národného parku, plavba po rieke a kaňonom, 
sprievodca, transfery, letecká a železničná doprava
Termín: 5. 8. – 22. 8. 2015, 27. 8. – 13. 9. 2015 
Cena: od 2 390 EUR


