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Setkání skupinky dobrodruhů ( max 6-7 osob ) na letišti Praha
Čas setkání 9,30 hodin
Odlet 11,35 hod.
Přílet Kyjev 14,35 hod.
Odlet Kyjev 23.05 hod.
Přílet Nur Sultán 6,01 hod.
Odlet Nur Sultán 14,55 hod.
Přílet Kyzylorda 15,30 hod.
Přesun vozidlem cca 300 km
Příjezd na hotel xxx 18,30 hod.
Ubytování + osobní volno,prohlídka města

PROGRAM na BAJKONURU
 I.DEN – Odjezd ráno na raketodrom ,prohlídka rakety na startu,součástí
skupiny bude kosmonaut,který létal do vesmíru,dotazy a komunikace s nim
bude “face to face “, muzea na kosmodromu,raketoplán Buran,prohlídka
řídících center raket,domky Koroljova,Gagarina,prohlídky startovacích ramp
(ploščadky ),návštěva rozsáhlého muzea kosmonautiky, oběd v závodní jídelně
společně s pracovníky a techniky Bajkonuru. ( 60-70 Kč  )
Večer osobní volno,prohlídka města,návštěva restaurací,kazašská gastronomie
 II.DEN – Odjezd na raketodrom ,ceremoniál s kosmonauty : odjezd
kosmonautů z hotelů společný odjezd a doprovod k raketě,hlášení
kosmonautů,slavnostní nástup do rakety, start rakety ( den/noc ) bude
upřesněno






III.den odjezd z Bajkonuru na letiště do Kyzylordy ( cca 4,30 hod. )
Odlet 9,20 hod.
Přílet do Prahy po stejné trase jako při letu tam v sobotu 6,15 hod.
Rozchod účastníků

DOPORUČUJEME :
 Zaslat kopii pasu první stranu ( z důvodu nákupu letenky a povolení )
 Zavazadlo- pouze příruční zavazadlo do 7 kg ( vyhnete se problémům s
odbavováním při přestupech )
 Pokud nemáte cestovní pojištění u kreditní karty,doporučuji pojištění
 Můžete vzít i Eura,v hotelu je banka,výměna peněz v dobrém kurzu
 Na Bajkonuru se platí v rublech
 Mimo město Bajkonur se platí Tenge ( ale vezmou i rubl,euro,dolar,kartu )
 Ceny jsou cca o 30% nižší v obchodech a restauracích než u nás
 Ubytování na hotelu xxx se soc.zařízením na pokoji
 Internet spolehlivě na hotelu funguje
 Snídaně nejsou v ceně na hotelu
 Stravování zakoupit na místě
 Bajkonur má 4 restaurace,kde je možné se slušně odstravovat
 Město Bajkonur je obehnáno vysokou zdí,plotem a kamerovým systémem
 Vjezd je pouze na povolení vyřizuje agenturu Roskosmos.ru
 Do 25.února poslat info kde pracujete a kde bydlíte
 Je to nutné z důvodu povolení ke vstupu a výstupu
 Raketodrom je vzdálený od města jízdou autem cca 30-40 minut
 Vjezd na raketodrom je přes “celnici”,provádí se kontroly
 Ve městě Bajkonor jsou obchody a dva supermarket
 Počasí je různé a nevyzpytatelné,může být v dubnu +15°C ,ale také -15°C !
 Bajkonur má celkem 300 slunečních dní v roce
 Focení povoleno téměř všude ve městě i na raketodromu
 Znalost jazyků – ruština je výhodou,angličtina-záleží na průvodci kterého
dostaneme
 Na této pětidenní cestě,se nedá více stihnout ,proram je “našlapaný “
 Rusové i Kazachstánci pracují dle potřeby, může se cokoliv kdykoliv změnit
 Agentura Roskosmos a Cosmotravel .ru nenese odpovědnost za technické
problémy spojené se startem rakety ( poruchy,vážené události apod.)

PLATEBNÍ PODMÍNKY :
 Po písemném odsouhlašení tohoto dokumentu ( zaslat na email ) vám vystavíme
fakturu
 Faktura bude obsahovat finanční částku za :
- Letenku /y/ a její pojištění proti úpadku společnosti,zrušení letu apod.
- Ubytování a programem ve městě Bajkonur
- Přesuny osob /y/po Kazachstánu osobními vozidly
- Poplatky spojené pro vyřízení dokumentu na vstupy do zakázané zony
- Poplatky spojené s převodem peněz do Kazachstánu
- faktura bude vystavena v českých korunách dle aktuálního kurzu dolaru
Po uhrazení faktury vám zašleme emailem letenky a potvrzení o převodu peněz agentuře
Kosmotravel.ru,Bajkonur,Kazachstán. Cena letenky se může měnit v závislosti na datumu
nákupu.
CENA NEOBSAHUJE :
- cestovní pojištění účastníka
- jízdenku na letiště Václava Havla,Praha
- stravování
Termín ukončení příjmu objednávek je 28.února 2020. Po tomto termínu již nebude
možné exkurzi zajistit
ZDE JSOU DŮVODY PROČ CESTOVAT S NÁMI , SPOLEČNĚ S COSMOTRAVEL.RU
 Transfery z letiště,po městě a na raketodrom jsou součástí ceny a jsou
maximálně pohodlné a bezpečné.
 Cizincům ze zemí EU a USA doporučujeme platit pohodlně a bezpečně přes
Western Union,nebo na základě předložené faktury zprostředkovatelem
 Jedině agentura Cosmotravel.ru dokáže ukázat starty raket z bezpečného a
nejblížšího místa (focení,kamera,úžasný zážitek všemi smysly )
 Nejlepší průvodci,kteří dlouhodobě žijí na Bajkonuru a znají místní poměry
dokonale.Je to obrovská výhoda oproti ostatním agenturam
 Průvodci mluví několika světovými jazyky
 Doporučíme vlastní restauraci ve městě
 Velmi zodpovědná agentura která turisty přijímá a rozumí jejich požadavku
 Všichni členové týmu bydlí ve městě a znají jej od A do Z

o Zde jsou odkazy na jednotlivé informace :
https://rezervacecdn.letuska.cz/cs/multiPricer2.php?sid=00028338dff3c7c9670392ce9482bd39e2
ac0
www.facebook.com/bajkonur.net
www.bajkonur.net
https://www.roscosmos.ru/479/

zpracoval dne 5.1.2020
Rudolf Korčák majitel firmy RICCO

