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Den Transsibiriske Jernbane 
- Rusland, Mongoliet og Kina 

 

Dette er den mest spektakulære og mytiske togrejse i verden. På 6-7 dage tilbagelægges 
8000 kilometer i tog gennem tre lande. Togets vuggende fremadstræben giver en 
fornemmelse af begejstring, fred og ro og mageløse udsigter på vejen gennem Rusland, 
Mongoliet og Kina. 

I kraft af Panorama Travels sammenlægning med Bifrost Rejser har vi flere års erfaring 
med at lave denne rejse. Alt på rejsen er magen til det meget populære program, man 
kunne købe dér – lige fra rejselederen til de lokale samarbejdspartnere. 

Der er adskillige stop undervejs, hvor vi står af toget og tager på udflugter. Blandt rejsens 
højdepunkter er den Røde Plads i Moskva, Bajkalsøen, det mongolske steppeland samt 
Beijing med den Forbudte By og den Kinesiske Mur. 

Velkommen på en legendarisk togrejse med dybe kulturelle indtryk og storslåede 
landskaber! 

• Rejs med tog ad den Transsibiriske Jernbane og nyd udsigterne undervejs 

• Oplev ikoniske Kreml og den Røde Plads i Moskva 

• Lad dig overvælde af Sibiriens storhed og den mongolske steppe 

• Tag på sejltur på Bajkalsøens krystalklare vand 

• Nyd Beijings verdensberømte seværdigheder 

• Gå en tur på den Kinesiske Mur 
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Oversigt 
• Dag 1: Den Røde Plads i Moskva 
• Dag 2: Kreml  
• Dag 3: Togrejsen begynder 
• Dag 4: Jekaterinburg 
• Dag 5: Lenin, zarfamilien og Jeltzin 
• Dag 6-7: Togrejsen til Asien 
• Dag 8: Irkutsk 
• Dag 9: Taltsy og Listvianka 
• Dag 10: Sejltur på Bajkalsøen 
• Dag 11: På vej mod Mongoliet 
• Dag 12: Mongoliets hovedstad, Ulan Bator 
• Dag 13: Den mongolske steppe 
• Dag 14: Togrejse fra Mongoliet til Kina 
• Dag 15: Beijing – Kinas berømte hovedstad 
• Dag 16: Den Forbudte By og Himlens Tempel 
• Dag 17: Minggravene og den Kinesiske Mur 
• Dag 18: Hjemrejse 

 

Dag 1:  Den Røde Plads i Moskva 
Vi flyver fra København til Moskva. Ved ankomst er der orienteringsmøde ved Jens 
Worning Sørensen og gåtur på Den Røde Plads, der emmer af historie og magt. Om 
aftenen spiser vi velkomstmiddag sammen. Vores store eventyr er i gang! 

Måltider inkluderet: aftensmad 

Overnatning: Hotel Izmailovo Gamma (eller lignende) 
 

Dag 2: Kreml 
Vi tager på byrundtur i Moskva med besøg i Ruslands absolutte magtcentrum, Kreml. 
Navnet betyder “borg inde i byen”, og de befæstede områder ligger midt i Moskva med 
udsigt over floden mod syd, den farvestrålende Vasilij-katedral og den Røde Plads mod 
øst og Alexanderhaven mod vest.  

Kreml er det mest kendte blandt russiske citadeller og inkluderer udover murværk og 
tårne fire katedraler og fem paladser, hvoraf et var den tidligere zars residens. I dag er 
Kreml præsidentens officielle bolig men også museum. 

Vi spiser frokost og fortsætter vores tur rundt i Moskva. Vi skal bl.a. opleve den smukke 
metro og Ny Jomfru Kloster Kirkegård, hvor mange sovjetiske koryfæer ligger begravet. 

Måltider: morgenmad og frokost. Overnatning: Hotel Izmailovo Gamma (eller lignende) 
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Dag 3: Togrejsen begynder  
Formiddagen er på egen hånd. Midt på dagen bliver vi kørt til banegården, hvor vi stiger 
ombord på toget mod Jekaterinburg. Togturen er begyndt, og forude venter mange dage 
i toget med fred og ro, hvor man næsten bliver vugget ind i togets specielle trance med 
hygge og akkompagneret af en ufattelige rig “film”, som passerer forbi uden for vinduet. 
Tiden står næsten stille, og spisetiderne og opholdene på de mange stationer bliver det 
centrale for alle. 

Vi sover i 4-personerskupéer (der er mulighed for at opgradere til 2-personerskupéer 
mod tillæg), og toget er udstyret med en dejlig spisevogn. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: på toget 

 

Dag 4: Jekaterinburg 
Vi ankommer til Jekaterinburg om aftenen. Vi kører til hotellet, og efter indkvartering 
spiser vi en sen middag. Vi bor centralt i byen, så man kan slutte dagen af med en gåtur 
i Urals smukke hovedstad. 

Måltider: sen aftensmad på hotellet 

Overnatning: Hotel Emerald (eller lignende) 
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Dag 5: Lenin, zarfamilien og Jeltsin 
Efter morgenmaden tager vi på byrundtur. Vi skal bl.a. se ”Ganina Yama”, hvor Lenin lod 
den sidste zarfamilie henrette og begrave i en mineskakt. Derved stoppede han Ruslands 
mulige fremmarch fra zarisme til en form for konstitutionelt monarki.  

Jekaterinburg er også stedet, hvor skaberen af det moderne Rusland, Boris Jeltsin, var 
leder og siden gav russerne friheden. Vi besøger naturligvis Jeltsin-centret, hvor der er 
et rigtig fint museum. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Emerald (eller lignende) 
 
Dag 6 og 7: Togrejse til Asien 
Efter morgenmaden kører vi til stationen. Nu venter to dage i toget på vej til Irkutsk, hvor 
vi krydser grænsen til Asien. Undervejs kan man læse en god bog og nyde det fantastiske 
landskab, som toget tøffer ufortrødent igennem – bjerge, vild natur, skove, søer, større 
byer og små flækker.  

Vi oplever den begyndende tajga. Det er et subarktisk og fugtigt område, som er kende-
tegnet ved sine vældige skove af stedsegrønne nåletræer eller blandingsskove med 
fortrinsvis nåletræer, birk og røn, der er godt tilpasset det kolde klima. 

Vi spiser i togets restaurant og nyder måske en ”lille” vodka, mens rejselederen fortæller 
om Ruslands interne splittelse mellem Øst og Vest. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: på toget 
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Dag 8: Irkutsk 
Vi kører gennem det sydvestlige Sibirien og passerer de berømte byer Omsk og Tomsk. 

Omsk er administrativt center i Omsk oblast. Byen blev grundlagt i 1716 og har i dag 
omkring 1,2 mio. indbyggere, hvilket gør den til Ruslands ottendestørste by. 

Længere østpå ligger Tomsk. Den blev grundlagt i 1604 som en grænsefæstning efter 
ordre fra zar Boris Godunov og er en af de ældste byer i Sibirien. Byen er rig på 
monumenter og seværdigheder fra forskellige epoker af træ- og stenarkitektur fra 1700- 
til 1900-tallet. Tomsk har i dag omkring 600.000 indbyggere. 

Toget fortsætter østpå, og mod syd ligger grænsen til Mongoliet. Om aftenen ankommer 
vi til Irkutsk, hvor vi stiger af toget og køres i bus til hotellet. 

Måltider inkluderet: – 

Overnatning: Hotel Imperia (eller lignende) 

 

Dag 9: Talsty og Listvianka 
Morgenmad, byrundtur og udflugt til Listvianka ved den sagnomspundne kæmpesø, 
Bajkal. Det er verdens dybeste sø og største reservoir af ferskvand beliggende i et 
fantastisk 620 km langt naturområde. Her findes 20 procent af verdens ferskvand – friskt, 
rent og koldt. 

Vi stopper i Taltsy, spiser frokost og besøger det etnografiske frilandsmuseum. Her er der 
mulighed for at smage på den lokale omul-fisk og se den berømte, kuglerunde bajkalsæl. 
Den er et mysterium for biologer, for hvordan er en oprindelig saltvandssæl havnet i 
verdens største ferskvandssø? 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Legend of Baikal (eller lignende) 
 

Dag 10: Sejltur på Bajkalsøen 
Vi tager på sejltur på Bajkalsøen og besøger landsbyen Bolshie Koty på den anden side af 
flodmundingen. Her bliver vi et par timer. Der er mulighed for at tage med på en 4 
kilometers gåtur, der ender med en picnic på stranden. Her er der mulighed for at tage 
en kølig dukkert i Bajkals krystalklare vand.  

Man kan også nyde den overvældende natur på egen hånd. Der er en lille landsby, hvor 
båden lægger til, hvor man bl.a. kan besøge det lokale museum. 

Om eftermiddagen vender vi tilbage til Irkutsk. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel Imperia (eller lignende) 
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Dag 11: På vej mod Mongoliet 
Vi har endnu en afslappende dag i toget, hvor vi passerer Ulan-Ude, som er hovedstaden 
i Ruslands buddhistiske republik Burjatia, hvor alt bliver mere og mere asiatisk. I Ulan-Ude 
skilles Den Transsibiriske Jernbane i den linje, der går mod Vladivostok og den, der går 
mod Mongoliet og Kina. 

Vi vælger på denne rejse med den Transsibiriske Jernbane at dreje fra mod Mongoliet, 
Kina og Beijing. Landskabet ændrer sig, skovene forsvinder, og vi er på vej ud over 
stepperne med søer og floder, der veksler med forfaldne landsbyer, gamle sovjetagtige 
beboelser og fabrikker. Dertil kommer oprindelige burjatiske og senere mongolske 
bebyggelser, der består af jurter (nomadetelte), omgivet af heste, køer og geder. 

Når vi har passeret grænsen til Mongoliet, kører vi igennem magiske landskaber, som kan 
betragtes gennem togvinduet. Det er en blanding af oprindelig mongolsk kultur og 
kommunistiske ruiner, og det virker som om landet har stået stille siden den legendariske 
erobrer Djengis Khans død i 1227. Gennem natten når vi Mongoliets hovedstad Ulan Bator. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 
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Dag 12: Mongoliets hovedstad – Ulan Bator 
Toget ankommer til Ulan Bator om morgenen. Vi kører til hotellet, hvor vi indkvarteres og 
spiser morgenmad. Herefter er der byrundtur. Ulan Bator er en af de mest forunderlige 
byer i verden, hvor den gamle kultur mødes med moderniteten og det postmoderne. 
Store dele af byen består af traditionelle telte, men nu med tv, antenner, køleskabe, 
iPhones og med biler parkeret udenfor. 

Vi besøger de vigtigste klostre, det gamle kejserlige vinterpalads og Djengis Khan Plads 
med de enorme bronzestatuer af nationalhelten. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Khuvsugul Lake (eller lignende) 
 

Dag 13: Den mongolske steppe  
Udflugt til Terelj Nationalpark (ca. 75 km). Nationalparken udgør et gigantisk område i 
den mongolske steppe. Her besøger vi den imponerende Turtle Rock og det åndelige 
tempel Aryabal. 

Vi besøger også en nomadefamilie, hvor vi til frokost får mulighed for at smage lokale 
madretter og drikkevarer samt får et indblik i deres traditionelle livsstil. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Khuvsugul Lake (eller lignende) 
 

Dag 14: Togrejse fra Mongoliet til Kina 
Transfer til togstationen om morgenen og afgang mod Kina og Beijing. Vi kan nu endnu 
en dag nyde Mongoliets smukke, vilde landskab fra togets vinduer. Vi kører igennem 
Gobiørkenen og kan af og til spotte kameler fra togets vinduer. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: på toget 

 
Dag 15: Beijing – Kinas berømte hovedstad 
Toget kører igennem en smuk, bjergrig del af Kina. Hvis man er heldig, kan man på et 
tidspunkt få øje på den Kinesiske Mur. 

Vi ankommer til Beijing midt på dagen og køres til hotellet. Herefter skal vi ud og snuse til 
livet og atmosfæren i verdens folkerigeste land og spise middag sammen. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Xihua Jade Hotel (eller lignende) 
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Dag 16: Den Forbudte By og Himlens Tempel 
Vi besøger den Himmelske Freds Plads, verdens største plads, og den Forbudte By, hvorfra 
Ming- og Qing-dynastierne regerede i næsten 500 år (1420-1911). Paladsernes og salenes 
overdådighed og de ceremonielle områder kan ikke undgå at imponere. Vi besøger også 
Jingshan Park, hvorfra der er en flot udsigt over den Forbudte By. 

Efter frokost besøger vi Himlens Tempel, der er på UNESCOs verdensarvliste. Her bad 
kinesiske kejsere om en velsignet høst. Templets arkitektur er fabelagtig. 

Om aftenen spiser vi middag sammen. Menuen er Pekingand. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Xihua Jade Hotel (eller lignende) 
 
Dag 17: Minggravene og den Kinesiske Mur 
I dag er der udflugt til den Kinesiske Mur. Vi besøger muren ved et sted, hvor den er flot 
restaureret. 

Vi kører forbi nogle af de olympiske arenaer fra Beijings nylige OL-værtskab – bl.a. den 
arkitektonisk flotte ”Fuglereden”. På vejen stopper vi ved Minggravene, hvor 
mingdynastiets (1368-1644) første kejsere ligger begravet. 

Tilbage i Beijing er der lidt tid til at opleve byen på egen hånd. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning: Xihua Jade Hotel (eller lignende) 
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Dag 18: Hjemrejse 
Efter frokost kører vi til lufthavnen og flyver hjem. Vi har en mellemlanding i Moskva. Vores 
fantastiske eventyr er ved vejs ende. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

Pris: Se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Moskva / Beijing – København 
• Transport med tog (overnatning i 4-personerskupéer) og egen bus ifølge program 
• Hotelpakke STANDARD: Overnatning på gode turistklassehoteller i delt 

dobbeltværelse (eget bad/toilet). 
• Måltider: 13 x morgenmad, 9 x frokost, 6 x aftensmad 
• Alle entréer ifølge program 
• Sejltur på Bajkalsøen og sejltur til landsbyen Bolshie Koty 
• Dansk rejseleder med indgående kendskab til Rusland og regionen 
• Engelsktalende lokalguider 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visse måltider 
• Visum til Rusland (570 DKK) 
• Visum til Mongoliet (660 DKK) 
• Visum til Kina (962,50 DKK). Læs mere på vores hjemmeside. 
• Drikkepenge til chauffører og lokalguider (beregn 50-75$) 
• (Evt. eneværelsestillæg: 2000 DKK. Gælder kun på hotellerne.) 
• (Evt. opgradering til 2-sengskupé: 5000 DKK pr. person.) 
• Evt. opgradering til 2-sengskupé til brug alene: 20.000 kr. ekstra per person. 

	

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse og have mindst tre blanke sider til 
visa. 
 


