zkrácený program – 3 dny na Bajkonuru
Prožijte 3 nezapomenutelné dny v kosmodromu s nejlepšími průvodci Bajkonuru a dva dny
cestování mezi Evropou a Asií….

První den na Bajkonuru - přílet odpoledne do Kyzylordy


Setkání na letišti



Doprava do města



Ubytování v hotelu



Večeře (není zahrnut v ceně)



Návštěva muzea historie kosmodromu



Informační prohlídka města



Volný čas

Druhý den na Bajkonuru-město a raketodrom


Snídaně ( není v ceně ,možno dokoupit na hotelu )



Odjezd na raketodrom z města Bajkonur ( cca 40 -60 minut )



Návštěva radarového systému , výklad a průvodce



Přejezd do řídícího střediska- exkurze s výkladem



Prohlídka startovacích ramp na Bajkonuru



Prohlídka rakety připravené k zítřejšímu start



Prohlídka památníků a startovací „ploščadky Gagarina č.1“



Návštěva velkého muzea kosmonautiky ( výklad v RJ nebo AJ )



Návštěva raketoplánu Buran,vstup do kokpitu,focení apod.



Oběd účastníků v závodní jídelně s techniky a pracovníky raketodromu



Prohlídka domků Gagarina a Koroljova



Nákup suvenýrů,rozmluva a diskuze s pracovníky muzea



Přesun do města Bajkonur ( cca kolem 16,00 hodin )



Návštěva městského muzea



Osobní volno,večeře v restauraci „Hvězdné nebe“ ( hardí každý sám )



Návrat na hotel

Třetí den na Bajkonuru-raketodrom


Odjezd z hotelu „Centralnyj“ na hotel „Kosmonaut“ ( cca 8,00 hod. )



Setkání a odchod kosmonautů z hotelu "Кosmonaut"*



Společný přesun na raketodrom na plochu č.254



Pozorování hlášení kosmonautů státní komisi



Doprava na ploščadku č. 2 určenou ke startu rakety



Očekávání startu,nákup suvenýru,občerstvení,diskuze s kosmonautem a účastníky minulých startů



Doprava na pozorovací místo ( cca 500-800m od rakety )



Pozorování startu rakety- focení,natáčení,diskuze s účastníky a odborníky



Doprava do města ( dle času startu rakety )



Večeře s tradičním kazašským jídlem ( hradí každý sám ) v některé z restaurací



Návrat na hotel

Čtvrtý den - odlet


Brzy ráno opuštění pokojů v hotelu.



Doprava na letiště



Odlet v dopoledních hodinách přes Nur Sultán do Prahy



Rozchod účastníků

Celá výprava od výjezdu z domova v ČR až po návrat opět do ČR se dá absolvovat do 5 dnů i s
cestou. Na některé starty je možná cestovat společně s českým průvodcem. Jedná se o
rozumnou variantu, kdy uvidíte kromě startu rakety také samotný život obyvatel na
Bajkonuru.Jsou možné I delší pobyty s poznáním Aralské a Kyzylordské oblasti apod….
Nabídka neobsahuje :
 Letenku Praha-Kyzylorda ( cca 12 000,-Kč )
 Stravování (2 000,-Kč )zajišťuje každý sám
 Cestovní pojištění účastníka zajišťuje každý sám
 Doprava na letiště V.Havla v Praze,zajišťuje každý sám

CENA VARIANTY start s kosmonauty 1000 dolarů
CENA VARIANTY start nákladní rakety 800 dolarů
CENA VARIANTY “ bez startu rakety”
500 dolarů

Kompletní program - 5 dní

Přístup ke každé jiskřičce historie.

První den


Setkání na letišti



Doprava do hotelu



Ubytování v hotelech ve městě



Večeře (není zahrnuta v ceně)



Volný čas

Druhý den


Snídaně



Doprava na plochu č. 112



Sledování pozvání RKN a následné dění ???



Doprava na plochu č. 1



Návštěva památníků kosmonautů



Doprava do města



Oběd (není zahrnut v ceně)



Doprava do městského muzea historie kosmodromu



Návštěva městského muzea historie kosmodromu



Celková prohlídka města



Volný čas



Večeře (není zahrnuta v ceně)

Třetí den


Snídaně



Doprava na plochu č. 250А



Návštěva velitelského plošiny Energie Buran



Doprava na plochu č. 2



Návštěva muzea kosmodromu „Buran“ , domky Koroljova a Gagarina



Oběd na kosmodromu (není zahrnut v ceně)



Doprava na plochu č. 31



Návštěva startovacího komplexu „Sojuz“



Doprava na plochu č. 42



Návštěva startovacího komplexu „Zenit“



Doprava na startovací komplex č. 45



Návštěva a vnější prohlídka MIK ( hangáry pro rakety )



Doprava na plochu č. 41



Návštěva pietního místa mrtvých odborníků raketové techniky



Doprava na plochu č .23



Návštěva měřicího centra „Saturn“



Doprava do města



Konference s kosmonautem*



Večeře (není zahrnuta v ceně)

Čtvrtý den


Doprava na plochu č. 17



Odchod kosmonautů z hotelu „Kosmonaut“ *



Doprava na plochu č. 254



Pozorování hlášení kosmonautů státní komisi.*



Doprava na plochu č. 2



Očekávání startu a nákup suvenýrů



Doprava na pozorovací místo



Pozorování startu



Doprava do města



Večeře s tradičním kazašským jídlem



Volný čas

Pátý den


Snídaně



Opuštění pokojů v hotelu. Odjezd.



Doprava na letiště
* Uvedené aktivity jsou možné pouze při pilotovaných startech.

Tato varianta umožňuje vidět samotný start kosmické rakety, umožňuje seznámení s
raketovou základnou, její historií i budoucností. Přináší zážitek z atmosféry města Bajkonur,
ochutnávku kazašské gastronomie i poznání způsobu života Rusů na území Kazachstánu.
Nabídka neobsahuje :
 Letenku Praha-Kyzylorda
 Stravování
 Cestovní pojištění účastníka

CENA TÉTO VARIANTY V DOLARECH 1 400 dolarů

VIP program – 5 dní

Pro skutečné znalce historie kosmonautiky.Návštěva uzavřených objektů kosmodromu.Osobní
doprava i průvodce. Vše v ceně.

Kosmodrom Bajkonur čeká! Využijte unikátní šanci stát se účastníkem našeho
VIP zájezdu.
Exkluzivní akci pro vás uspořádají profesionální organizátoři. Po dobu několika let pracujeme
s kosmickou tématikou, proto vám zaručujeme dokonalý odpočinek a množství silných dojmů!
Co čeká ty, kteří se přidají k autorskému zájezdu? Vnímavé postoje, zohledňujeme veškerá přání
zákazníků. Každému účastníkovi zájezdu bude představen osobní manažer, ubytován bude
v hotelu „ Sputnik“- nejlepším hotelu ve městě, s plnou penzí. Náš klient může využívat služby
osobního průvodce a objednat si výlety, obdržet VIP výrobky. Mini skupinka ( do 12 osob) se bude
přepravovat komfortní dopravou.

VIP-program na Bajkonuru: co je zahrnuto v ceně?


Vyhotovujeme přístupy a dohody pro jednotlivé mini skupinky, aby jejich účastníci mohli navštívit
kosmodrom



Zástupce společnosti doprovází a koordinuje účastníky skupiny po celou dobu pobytu



V průběhu programu na Bajkonuru mini skupinku přepravujeme individuální dopravou



Zajišťujeme pobyt v 4 hvězdičkovém hotelu „Sputnik“ (snídaně v ceně)



Účastníci programu obědvají a večeří v nejlepších městských restauracích (zahrnuto v ceně)



Domlouváme s úřady, aby účastníky doprovázel představitel centra



Sestavujeme program a podle něj navštěvujeme předstartovní aktivity



Pořádáme pro vás mnoho exkurzí do města i na kosmodrom.



Zajišťujeme pozorování startu „Sojuz“- nosné rakety



Dostáváme povolení k tomu, abyste si mohli pořídit fotografie či amatérské videozáznamy na
památku

Nabídka neobsahuje :
 Letenku Praha-Kyzylorda
 Cestovní pojištění účastníka

Dobrodruhem v Kazachstánu 7 dnů
Tato nabídka obsahuje nejen start kosmické rakety, ale take mate možnost se seznámit se životem v
kyzylordské a aralské oblasti Kazachstánu. Na této cestě uvidíte nekonečné pláně středního a východního
Kazachstánu, zvířata volně se procházející kolem vás ( lišky,velbloudy,divoké koně, ) ale take pastevce na
koních. Uvidíte místní domorodce a jejich způsob obživy.Navštívíte továrnu na výrobu soli, podíváte se na
vyschlé Aralské moře,ekologicky zničené území,slannou půdu nad kterou se prohání svěží sibiřský vítr.
Navštívíte muzea ve městě Aralsk, ochutnáte skvělou kazašskou stravu. Nebude scházet velbloudí
mléko,koňské maso, nebo čerstvé ryby .Místní průvodci vám odpoví na všechny dotazy a rádi ukážou I
nepříjemné stránky života v této oblasti.
Cena obsahuje :

















Transfer z letiště Kyzylorda do hotelu v Bajonuru ( tam a zpět )
Ubytování na hotelu ( 6 nocí )
Průvodce v ruském jazyce
Řidiče a vozidlo na cestování po kyzylordské a aralské oblasti
Návštěvy muzeí
Ochutnávka místních pokrmů ve městě Aralsk
Návštěva továrny na výrobu soli
Exkurze do míst kde se ztratilo moře
Start rakety
Návštěva jednotlivých stanovišť pro start rakety
Návštěva muzea kosmonautů s výkladem
Návštěva bývalého řídícího střediska pro start a řízení raket
Fotografování videodukmentace na některých mist
Návštěva raketoplánu BURAN
Volný čas na prohlídku města Bajkonur
24 hodin na telefonu pracovník CK pro případ pomoci

Sledování startu je možná pouze tehdy, kdy agentura Roskosmos vypíše termíny pro starty
kosmických raket. Termíny pro rok 2020 jsou již známé. ( viz. níže ) Obzvláště doporučujeme
termín 9.dubna 2020, kdy letí do kosmu mezinárodní posádka a proběhne tak celý
ceremonial kolem pilotovaného startu rakety.
(tiskovka s kosmonauty,přesun kosmonautů k raketě,loučení kosmonautů se zemí,příprava ke
startu a start rakety ) V tomto termínu bude odjíždět s českými turisty do Kazachstánu český
průvodce.
Další termíny pro start raket jsou :







30.ledna 2020
28.února 2020
9.dubna 2020
25.dubna 2020
20.srpna 2020
22.října 2020

Na vaše přání vám přesně sdělíme o jaký typ rakety se jedná, co bude jejím úkolem a zda
půjde o pilotovaný let nebo zda půjde o nosnou raketu s nákladem.
“ HŘBITOVY LODÍ “ v Uzbekistánu : Přesto že se plavily a vydělávaly peníze ,zústaly na vždy na suchu……
“DESTRUKCE RAKETOPLÁNŮ BURAN “, nikdy nelétaly,stály miliardy dolarů a navždy je pohřbil sníh….
Tyto zcela vyjímečné a ojedinělé exkurze jsou individuální a na přání našich zákazníků. Návštěvy jsou
umožněné jen úzkému okruhu lidí na světě. V případě zájmu vám vytvoříme cenovou nabídku.
Cena je individuální a zašleme vám jip o zpracování program dle vašeho přání

