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KOLEJ TRANSSYBERYJSKA W TURYSTYCE ROSJI 

 

 

W artykule omówiono możliwości wykorzystania Kolei Transsyberyjskiej w turystyce Rosji. Dokonano ogólnej charaktery-

styki Kolei i opisano jej najbardziej specyficzne punkty. Przedstawiono walory historyczne, krajobrazowe i turystyczne terenów, 

przez które przebiega Magistrala ze szczególnym uwzględnieniem wybranych miast położonych na jej trasie. Ponad-to zapre-

zentowano „Złoty orzeł”- kursujący po Magistrali Transsyberyjskiej jeden z najbardziej luksusowych turystycznych pociągów 

na świecie. Przytoczono także wyniki badań, przeprowadzonych wśród respondentów rosyjskich i zagranicznych, dotyczących 

zainteresowania Koleją Transsyberyjską i jej walorami turystycznymi. 

WSTĘP 

Według danych Światowej Organizacji Turystyki Rosja zajmuje 
jedno z czołowych miejsc na świecie w dziedzinie turystyki między-
narodowej. W 2014 r. Rosja przyjęła prawie 32,5 mln zagranicznych 
gości, zajmując tym samym 9 miejsce na świecie. W liczbie tej zna-
lazły się zarówno osoby przyjeżdżające do Rosji w celach typowo 
tury-stycznych (taki cel podróży zadeklarowały), jak i osoby przyjeż-
dżające w celach prywatnych oraz służbowych. Wielkość dochodów 
Rosji  z turystyki w 2012 r. wyniosła ponad 11 mld dolarów. W ostat-
nich 20-tu latach ilość turystów zagranicznych wzrosła z 1,8 mln w 
1995 r. do 2,6 mln w 2014 r. Na pierwszym miejscu pod względem 
ilości turystów odwiedzających Rosję znalazły się Chiny (409 817 tu-
rystów; wzrost o 10,0% w porównaniu z 2013 r. ), na drugim Niemcy 
(349 481 tury-stów, spadek o 8,0% w porównaniu z rokiem poprzed-
nim), a na trzecim miejscu Stany Zjednoczone (162 102 turystów, 
spadek o 18,0%). Przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. Rosję odwie-
dziło ponad 2,5 mln turystów. Najwięcej było turystów z Chin (583 
617), Niemiec (319 192) oraz Stanów Zjednoczonych (152 940) [9].  

Bogate dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność krajobrazów 
spowodowały, że Rosja uważana jest za kraj o potencjalnych możli-
wościach wzrostu ruchu turystycznego. Aktualnie najczęściej odwie-
dzane przez turystów są stara i nowa stolice Rosji, kurorty Krasno-
darskiego i Stawropolskiego Krajów, obwodu Kaliningradzkiego, ku-
rorty Kaukazu i Syberii, a także szlaki turystyczne przebiegające 
wzdłuż tzw. Złotego Pierścienia Rosji, czyli starych rosyjskich miast, 
w których zachowały się unikalne pamiątki  historii i kultury Rosji. Du-
żym zainteresowaniem cieszą się rejsy po rzece Wołdze, zwiedzanie 
rosyjskiej Arktyki czy wulkanów na półwyspie Kamczatka, a także po-
dróż Koleją Transsyberyjską z wycieczką w góry Ałtaju lub nad je-
zioro Bajkał.  

1. MAGISTRALA TRANSSYBERYJSKA 

Nazwa „Kolej Transsyberyjska” obejmuje trzy główne linie ma-
jące swój początek na Dworcu Jarosławskim w Moskwie. Najdłuższa 
z nich – Linia Transsyberyjska –wiedzie przez Niżny Nowogród, 
Omsk, Krasnojarsk i Irkuck do Władywostoku. Linia Transmandżur-
ska pokrywa się z Linią Transsyberyjską do miejscowości Tatarskaja, 
a następnie kieruje w stronę Chin. Linia Transmongolska, również 
prowadzi do Pekinu, ale przez Ułan Bator (rys.1) [7, s. 52]. 

 

 
Rys. 1. Magistrala Transsyberyjska [2] 

 
Dzisiaj Magistrala Transsyberyjska albo inaczej Wielka Droga 

(Kolej) Syberyjska (nazwa historyczna) to dwutorowa, w pełni zelek-
tryfikowana linia kolejowa wyposażona w nowoczesne systemy łącz-
ności i sterowania ruchem kolejowym, a także zaawansowaną 
techno-logię komercyjnych punktów kontrolnych, które są wyposa-
żone w nowoczesne urządzenia monitorowania stanu ładunków. De-
cyzję o jej budowie podjął rosyjski imperator Aleksander III, natomiast 
kamień węgielny pod budowę został położony we Władywostoku 31 
maja 1891 r. przez carewicza Mikołaja, przyszłego cara Mikołaja II [3, 
s. 48; 13].  Zdolność przewozowa Magistrali wynosi 100,0 mln ton 
brutto/rok, a codziennie przejeżdża po niej do 80 par pociągów. Sta-
nowi ona najdłuższą w świecie linię kolejową i jednocześnie jest na-
turalnym przedłużeniem korytarza transportowego nr II (Berlin – War-
szawa – Mińsk - Moskwa – Niżnyj Nowgorod). Jest też ważnym ele-
mentem systemu międzynarodowych kolejowych korytarzy transpor-
towych OSŻD. Magistrala Transsyberyjska łączy również przez Mo-
skwę rosyjskie porty bałtyckie i porty Finlandii z portami Dalekiego 
Wschodu (Władywostok, Nachodka, Vostochny, Posiet), a przez sta-
cje graniczne Naushki, Zabaykalsk, Grodekovo i Khasan zapewnia 
połączenie z siecią kolei Mongolii, Chin, Korei Północnej oraz przez 
Chabarowsk – Komsomolsk nad Amurem – Wanino i dalej promem 
przez Chełmsk na wyspę Sachalin.  Tak, więc można stwierdzić, że 
Kolej Transsyberyjska jest podstawowym lądowym mostem transpor-
towym łączącym kraje Azji, w szczególności Chiny, Japonię i Koreę, 
z Europą. Długość Transsibu wynosi 9288,2 km, z czego 1777,0 km 
(19,1% jej długości) przebiega po terytorium Europy, natomiast na 
Azję przypada 7511,2 km, co stanowi 80,9% jej całkowitej długości. 
Umowna granica pomiędzy Europą i Azją przebiega na 1778 km Ma-
gistrali, gdzie w pobliżu miejscowości Pierwouralsk umieszczony zo-
stał pamiątkowy obelisk. Transsib przebiega przez 8 stref czasowych 



I 

Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1722 AUTOBUSY 6/2016 
 

i przecina 16 dużych rzek, takich jak Wołga, Kama, Irtysz, Ob, Jeni-
sej, Oka, Amur i inne. Liczący 207 km odcinek prowadzi wzdłuż naj-
głębszego na świecie jeziora Bajkał, a 39 km odcinek – wybrzeżem 
Morza Japońskiego. Pokonanie rzek wymagało budowy wielu mo-
stów, spośród których najdłuższe to mosty przez rzekę Amur - liczący 
2612 m i przez Zieję - liczący 1102 m oraz mosty przez Kamę, Jenisej 
i Ob o długościach odpowiednio 945 m, 934 m i 820 m. Wzdłuż Ma-
gistrali zlokalizowanych jest 87 miast, wśród nich 5 z liczbą miesz-
kańców przekraczającą 1 mln (Moskwa, Perm, Jekaterynburg, Omsk 
i Nowosybirsk), 9 z liczbą mieszkańców od 300 tys. do 1 mln oraz 73 
miasta z liczbą mieszkańców do 300 tys. Kolej Transsyberyjska pro-
wadzi przez tereny o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Są 
wśród nich obszary wiecznej zmarzliny, w rejonie Skoworodino gdzie 
zimą temperatura spada poniżej 
morskim klimatem na wybrzeżu Morza Japońskiego, w rejonie Wła-
dywostoku.  

Zróżnicowane ukształtowanie terenu, przez który prowadzi Ma-
gistrala powoduje, że na przełęczy Jabłonowaja (6110 kilometr trasy) 
kolej wznosi się na wysokość 1040 m n.p.m., natomiast na wybrzeżu 
Morza Japońskiego (okolice stacji Amurskij Zaliw – 9252 kilometr 
trasy) przebiega na wysokości zaledwie 4 m n.p.m. Na niektórych od-
cinkach pochylenie toru sięga 17‰. W terenach górskich Kolej prze-
biega przez tunele. Na całej trasie jest ich 15, ale najdłuższy, bo li-
czący 7198 m zbudowany został pod Amurem. Aktualnie, jednak, 
główna nitka Magistrali Transsyberyjskiej prowadzi nie przez tunel, a 
przez most na tej rzece [12]. Najbardziej na zachód wysuniętą stacją 
Magistrali jest Moskwa, najdalej na zachód – Chabarowsk, na połu-
dnie najdalej położony jest Władywostok, a na północ – Kirow. Naj-
większy dworzec kolejowy zbudowano na stacji Nowosybirsk, nato-
miast najciekawszy i chyba najładniejszy na świecie, w całości wyko-
nany z marmuru powstał na stacji Sliudianka, w niewielkiej odległości 
od jeziora Bajkał. Wybudowano go w 1904 r. na cześć budowniczych 
Linii Krugobajkalskiej – malowniczej, zabytkowej linii kolejowej, trak-
towanej jako unikalne muzeum techniki, w którym można podziwiać 
rozwiązania konstrukcyjne jakie zastosowano by przeprowadzić ją 
wzdłuż skalistego brzegu Bajkału [7, s. 257; 10, s. 46]. 

2. ROSJA WIDZIANA Z OKIEN POCIĄGU 

Wśród 87 miast, przez które przebiega Magistrala Transsyberyj-
ska jest kilka szczególnie cenionych przez turystów z całego świata 
[7, s. 215] . Pierwsze z nich to Moskwa - stolica Federacji Rosyjskiej 
i największe miasto tego kraju. Jest ważnym ośrodkiem politycznym, 
kulturowym, religijnym, edukacyjnym, finansowym i komunikacyjnym. 
Jest siedzibą najwyższych władz Rosji i stolicą Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, a także jednym z najważniejszych ośrodków finan-
sowych świata. Ze względu na bezcenne zabytki takie jak Kreml, Plac 
Czerwony, cerkiew Chrystusa Zbawiciela, cerkiew Wasyla Błogosła-
wionego, klasztor i cmentarz Nowodziewiczy, galerię Tretiakowską, 
teatr Bolszoj, ciekawe architektoniczne rozwiązanie metra i wiele in-
nych obiektów Moskwa jest także ważnym ośrodkiem turystycznym 
[1, s. 181; 10, s. 56; 11]. 

Włodzimierz to kolejne interesujące miasto na trasie Kolei Trans-
syberyjskiej. Położony nad rzeką Klaźmą jednym z większych ośrod-
ków kultury i jednym z najciekawszych turystycznie miast Rosji. Jego 
początki sięgają 990 r. n.e., kiedy to książę kijowski Włodzimierz I 
Wielki założył gród będący początkiem współczesnego Włodzimie-
rza. Jest starą stolicą Północno-Wschodniej Rusi (księstwa włodzi-
miersko-suzdalskiego) i słynie z unikalnych zabytków tamtego 
okresu, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Są wśród nich, wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, sobór Za-
śnięcia Matki Bożej, sobór św. Dymitra Sołuńskiego, Złota Brama i 

wiele innych. Włodzimierz zalicza się do tzw. Złotego Pierścienia Ro-
sji. 

Kazań – stolica Tatarstanu – ważny ośrodek przemysłowo- nau-
kowy Rosji położony jest nad brzegiem rzeki Wołgi. Jest pięknym 
miastem o zadziwiającej historii. Łączy w sobie wiele zabytków kul-
tury i architektury prawosławnej i muzułmańskiej. Jedną z cenniej-
szych atrakcji turystycznych jest, wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO, kazański Kreml z murami i basztami się-
gającymi XVI – XVII w. oraz wybudowany na jego terenie meczet Kul 
Szarif oraz sobory św. św. Piotra i Pawła oraz Zwiastowania. Cieka-
wostką architektoniczną jest „upadająca baszta”, której górna część 
odchyla się od pionu o 2 m [11].  

Jekaterynburg – czwarte pod względem liczby mieszkańców 
miasto Rosji. Położone jest w azjatyckiej części Rosji i uważane jest 
za stolicę Uralu. Zostało założone przez  cara Piotra I i nazwane na 
cześć jego żony Katarzyny I. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, 
naukowym, kulturalnym i politycznym Rosji. Miasto słynie z wielu 
obiektów zabytkowych, wśród, których do najciekawszych zalicza się 
obiekty sakralne. Znane jest także jako miejsce uwięzienia i kaźni 
cara Mikołaja II i rodziny Romanowów [6, s. 154]. 

Kolejnym miastem, jakie mija na swojej trasie Magistrala Trans-
syberyjska jest Omsk. Położony jest w południowej części Niziny Za-
chodniosyberyjskiej przy ujściu rzeki Om do Irtyszu. Pierwsza omska 
twierdza została zbudowana w 1716 r. przez Kozaków wysłanych 
przez cara Piotra I do umacniania wschodnich rubieży Rosji. Przez 
długie lata wykorzystywano ją w celach obronnych przed najazdami 
ludów koczowniczych. Dzisiaj Omsk jest ważnym ośrodkiem przemy-
słowym, naukowym i kulturalnym Syberii [11]. 

Nowosybirsk uważany jest za nieoficjalną stolicę Syberii. Jest 
ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, handlowym i przemysło-
wym, a także dużym węzłem transportowym Rosji. Miasto posiada 
wiele zabytków i atrakcji turystycznych, wśród których na uwagę za-
sługują Nowosybirski Teatr Opery i Baletu wyposażony w dwie sceny 
– baletową i największą na świecie operową, sobór św. Aleksandra 
Newskiego, sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, muzeum Techniki 
Kolejowej czy miasteczko akademickie będące właściwie ogromnym 
centrum naukowym [11]. 

Krasnojarsk to miasto położone nad rzeką Jenisej. W okresie 
„go-rączki złota” był dużym, dobrze rozwijającym się centrum handlo-
wym Syberii. Aktualnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych tury-
stycznie regionów Rosji. Koncentracja w regionie pięknych rzek, gór, 
czystego powietrza, wielu zabytków kultury i architektury czyni go na-
prawdę unikalnym. 

Irkuck – miasto położone nad brzegami rzeki Angary. Rzekę, o 
szerokości 579 m można przekroczyć trzema mostami lub drogą 
przebiegającą po koronie zapory Zbiornika  Irkuckiego. Irkuck został 
założony w 1652 r. i przez wiele lat był miastem kupieckim, które roz-
kwitało dzięki rosyjsko-chińskiej wymianie handlowej i rozwojowi 
przemysłu złotniczego. Znany jest też jako miejsce zesłań wielu więź-
niów politycznych. Dzisiaj jest to duży ośrodek kulturalno-naukowy i 
gospodarczy Rosji. Z Irkucka są też organizowane liczne wycieczki 
krajoznawcze wokół jeziora Bajkał. Historyczne centrum miasta wpi-
sane jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 

Ułan Ude to stolica republiki Buriackiej. Miasto położone przy uj-
ściu rzeki Udy do Selengi zostało założone przez rosyjskich kozaków 
w 1666 r. Do 1934 r. nosiło nazwę Wierchnieudińska. Aktualnie to 
ważny ośrodek naukowy, gospodarczy, duże centrum handlowe łą-
czące Rosję, Chiny i Mongolię, a także ośrodek kulturalny z wieloma 
muzeami, w tym Muzeum Etnograficznym Kultury i Życia Nardów Za-
bajkala. W Ułan Ude Magistrala rozdziela się na dwie nitki. Jedna 
prowadzi dalej do Władywostoku, a druga – Linia Transmongolska 
prowadzi do Chin przez Mongolię.  
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Władywostok to ostatnia stacja na trasie Magistrali Transsybe-
ryjskiej. Jest też najważniejszym rosyjskim portem morskim na Oce-
anie Spokojnym, ważnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. 
Przez wiele lat był zamknięty dla cudzoziemców, jednakże od 1991 
r. jest coraz częściej odwiedzany przez turystów, głównie z Chin i Ja-
ponii [11].  

3. ZŁOTY ORZEŁ NA TRASIE KOLEI 
TRANSSYBERYJSKIEJ 

„Złoty orzeł – Transsyberyjski ekspres” to niezwykły pociąg pa-
sażerski, pierwszy prywatny pociąg turystyczny w Rosji (rys. 2). W 
całości został wyprodukowany w Rosji.  

 
Rys. 2. Pociąg „Złoty orzeł” [15] 

 
Kursuje po Magistrali Transsyberyjskiej od Moskwy do Włady-

wostoku, zatrzymując się na nieco dłużej na niektórych stacjach ta-
kich jak Kazań, Jekaterynburg, Nowosybirsk, Irkuck, nad jeziorem 
Bajkał, Ułan Ude, Chabarowsk. Podczas postojów turyści  mogą 
zwiedzać miasta, podziwiać liczne zabytki kultury i architektury, a nad 
jeziorem Bajkał – łowić ryby. Stacje końcowe, czyli Moskwa i Włady-
wostok także ujęte zostały w programie wycieczek. Podróż z Moskwy 
do Władywostoku trwa 14 dni, natomiast droga powrotna – 13 dni. 
Pociąg wprowadzono do eksploatacji w 2007 r. i od tego czasu od-
bywa on 12 podróży w ciągu roku. Są one organizowane tylko w mie-
siącach wiosenno-letnich, kiedy pogoda pozwala na swobodne zwie-
dzanie miast i odpoczynek nad jeziorem Bajkał. Pociąg zaliczany jest 
do 10 najbardziej luksusowych pociągów świata. W jego skład włą-
czono 12 wagonów sypialnych. Ich ilość może się zmienić w zależ-
ności od ilości podróżnych. W wagonach przewidziano przedziały 
klasy „złotej” i „srebrnej”. Wagony klasy „złotej” różnią się od wago-
nów klasy „srebrnej” jedynie wielkością przedziałów. Te w klasie „zło-
tej” mają 7,2 m2 (dł. 2 m, szer. 3,6 m; szerokość tapczanu 1,35 m) i 
jest ich 5 w wagonie, natomiast w „srebrnej” – 5,4 m2 (dł. 2m, szer. 
2,7m; szerokość tapczanu 1,2 m) i jest ich 6 w wagonie (rys. 3.).  

 

 
Rys. 3. Przedział klasy „srebrnej” [16] 

 
Od 2012 r. w składzie pociągu znalazły się przedziały klasy „Im-

perial Suite” o powierzchni 11,0 m2 [14]. 
Każdy przedział wyposażony jest w system wewnętrznie stero-

wanej klimatyzacji i system podgrzewanych podłóg, posiada własną 

łazienkę z umywalką, prysznicem, toaletą zamkniętego obiegu i su-
szarką do włosów (rys. 4). Jest także wyposażony w stolik, fotel, 
szafę i lodówkę, telewizor, sprzęt dvd i sejf. Oprócz tego w składzie 
pociągu znajdują się wagon barowy (rys. 5), dwa wagony restaura-
cyjne (rys. 6), wagon- kuchnia, wagon – pralnia, wagon – magazyn a 
także specjalny wagon z salonem piękności i punktem medycznym 
oraz wagon dla obsługi pociągu, która liczy 56 osób. Dla zapewnienia 
płynności pracy wszystkich urządzeń pociąg posiada własny genera-
tor prądu i przewozi miesięczny zapas wody pitnej [5]. 

 

 
Rys. 4. Łazienka w pociągu „Złoty orzeł”[16] 

 

 
Rys. 5. Wagon barowy w pociągu „Złoty orzeł” [16] 

 

 
Rys. 6. Wagon restauracyjny w pociągu „Złoty orzeł”[16] 

 
Najdłuższe trasy jakie pokonuje pociąg „Złoty orzeł” to połącze-

nia Moskwa – Władywostok i Moskwa – Pekin. Turyści korzystają z 
przejazdu tylko w jedną stronę. W drodze powrotnej zmieniają ich 
inne osoby. Na trasie z Pekinu do Moskwy pociąg kursuje dopiero od 
granicy Chińsko – Kazachskiej. Do granicy z Kazachstanem turystów 
przewozi podobny pociąg kolei chińskich.  

Ceny biletów na ten pociąg są bardzo wysokie. Zróżnicowane są 
w zależności od miesiąca, w którym odbywa się podróż. Oferta na 
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2016 r. na trasie z Moskwy do Władywostoku przewiduje w przy-
padku podróży w maju cenę biletu w przedziale dwuosobowym klasy 
„srebrnej” w wysokości 15 895 $ od osoby, natomiast w przedziale 
jednoosobowym – 23 495 $. Dla podróżujących w klasie „złotej” ceny 
biletów wynosić będą odpowiednio 19 595 $ i 28 695 $, natomiast dla 
podróżujących w „Imperial Suite” – 30 995 $ od osoby w przedziale 
dwuosobowym. Dla turystów, którzy będą odbywali podróż w okresie 
od czerwca do końca sierpnia cena biletu wynosić będzie w prze-
dziale dwuosobowym klasy „srebrnej” - 16 995 $ od osoby, natomiast 
w przedziale jednoosobowym – 24 995 $. Dla podróżujących w klasie 
„złotej” ceny biletów wynosić będą odpowiednio 20 595 $ i 20 995 $, 
natomiast dla podróżujących w „Imperial Suite” – 33 995 $ od osoby 
w przedziale dwuosobowym. W cenę biletu włączono przejazd pocią-
giem na wyznaczonej trasie, herbatę, kawę i wodę mineralną 24 go-
dziny na dobę podczas całej podróży, wyżywienie, wino, piwo i na-
poje bezalkoholowe do obiadów i kolacji, organizację wycieczek w 
miastach, w których zatrzymuje się pociąg i ceny biletów wstępu do 
muzeów, usługi medyczne, nocleg w 5* hotelu w Moskwie i Włady-
wostoku oraz transfer na lotnisko po zakończeniu podróży [14]. Ze 
względu na tak wysokie ceny zdecydowaną większość turystów ko-
rzy-stających z oferty przejazdu pociągiem „Złoty orzeł” stanowią ob-
cokrajowcy. Z roku na rok Koleją Transsyberyjską podróżuje jednak 
coraz więcej Rosjan.  

PODSUMOWANIE 

Przejazd Koleją Transsyberyjską, oprócz pociągu „Złoty orzeł” 
oferuje także turystyczny pociąg „Carskie złoto” (Zarengold). Jest to 
rosyjsko-niemiecki pociąg prowadzony przez firmę Lernidee Erlebni-
sreisen GmbH w  porozumieniu ze spółką akcyjną „Federacyjne prze-
wozy pasażerskie” a także firmami „Trans – syberyjski ekspres”, 
„Transserwis” i „Moskiewski sputnik”. Lernidee Erlebnisreisen GmbH 
od ponad 25 lat organizuje przewozy pociągami turystycznymi na ca-
łym świecie, a od 1999 r. – przewozy Koleją Transsyberyjską. Dy-
rekcja firmy podkreśla, że w ciągu ostatnich 14 lat pociągami tury-
stycznymi przewieziono w Rosji prawie 40 tys. pasażerów, co zapew-
niło wpływy do budżetu państwa przekraczające 12 mld rubli [4].  

Mimo wielu argumentów za (piękne krajobrazy, atrakcyjne, za-
bytkowe miasta) i przeciw (długi czas podróży i wysokie ceny biletów 
na opisane pociągi) podróż Koleją Transsyberyjską przyciąga tury-
stów zarówno rosyjskich jak i zagranicznych. Duże zainteresowanie 
taką formą spędzania urlopu potwierdziły badania przeprowadzone 
w październiku 2014 r. wśród turystów z 12 krajów świata. 67 % Wło-
chów, 57 % Francuzów i 57 % Hiszpanów chciałoby odbyć podróż 
Magistralą Transsyberyjską. Co dziesiąty spośród respondentów w 
Indiach i Singapurze zaplanował taką podróż. Jeśli chodzi o zagra-
nicznych turystów, którzy już odbyli podróż Magistralą Transsyberyj-
ską to najwięcej jest Niemców (8 % liczby ankietowanych), Australij-
czyków (8 % liczby ankietowanych), obywateli Nowej Zelandii (7 % 
liczby ankietowanych) oraz Brytyjczyków (5 % liczby ankietowanych). 
Wśród turystów rosyjskich 23 % respondentów odbyło podróż Koleją 
raz lub więcej, natomiast 38 % planuje ją zrealizować. Dla Rosjan 
najbardziej interesujące i zachęcające do odbycia podróży są zmie-
niające się podczas podróży krajobrazy i różnorodność przyrody (77 
% respondentów) oraz zabytki kultury i architektury (50 % responden-
tów) [4].  

Uwzględniając znaczenie Kolei Transsyberyjskiej zarówno w 
przewozach pasażerskich, w tym w rozwoju turystyki w Rosji, jak i w 
przewozach towarowych, w październiku 2015 r. została podjęta de-
cyzja o modernizacji Kolei Transsyberyjskiej i Bajkało – Amurskiej 
Magistrali. Przewiduje się modernizację nawierzchni kolejowej i 
zwiększenie zdolności przewozowej obu magistrali. W szczególności 
chodzi o zwiększenie ilości eksploatowanych na Transsibie pociągów 

o masie przekraczającej 7000 ton i wprowadzenie takich pociągów 
także na BAM. Na realizację wymienionych celów przeznacza się 560 
mld rubli do 2018 r. [8].  
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Trans-Siberian Railway in Russia Tourism  

The article discusses the possibilities of using the Trans-

Siberian Railway in tourism in Russia. There have been gave 

general characteristics of Railways and described the most 

characteristic of its points. Was presents historical, land-

scape and tourist areas value, through which the Railway go-

ing with special emphasis on selected cities located on the 

route. Moreover, they presented "Golden Eagle" - runs on the 

Trans-Siberian Railway one of the most luxurious tourist train 

in the world. Also quoted the results of research con-ducted 

among respondents of Russian and foreign interests about 

Trans-Siberian Railway and its tourist values. 
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