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Kolej Transsyberyjska
 „Zbuduje Wielką Syberyjską Drogę” – pomyślał pew-
nego dnia car Aleksander III. To nie mogła być zwy-
kła kolej. Od samego początku 
miała być długa i rozległa – jak 
Rosja, którą trudno pojąć i zmie-
rzyć. Ważny strategicznie Daleki 
Wschód trzeba było zintegrować 
z resztą kraju i w niepewnych cza-
sach podporządkować władzy 
centralnej. Formalnie budowała 
ją Rosja wraz z Chinami… w rze-
czywistości podlegała całkowitej 
kontroli Rosji. Budowa kosztowa-
ła więcej niż zakładano i osiągnę-
ła niebotyczną wartość miliarda 
ówczesnych złotych rubli. Ostat-
ni odcinek uruchomiono w 1916 
roku.

Trasa tego spektakularnego przedsięwzięcia prze-
biega przez 8 stref czasowych, a całkowita długość 
torów wynosi 9288 kilometrów. Biegnie z Moskwy 
do Władywostoku i do dzisiaj jest jednym z waż-
niejszych (zarówno turystycznie, jak i strategicznie) 

Trans-Siberian Railway
„I am going to build a Giant Siberian Road” – said the 
emperor Alexander III. It was not supposed to be an 

ordinary railway. The initial idea 
was to make it long and extensi-
ve, just like hard-to-understand 
and hard-to-measure Russia. 
The strategically important Far 
East had to be integrated with 
other parts of the country and 
made subordinate to the central 
authorities in uncertain times. 
Officially it was built by Russia 
together with China… in reality 
it was totally under Russian con-
trol. The expenses which the ra-
ilway entailed were higher than 
previously assumed, and the fi-
nal value was an astonishing bil-
lion of gold rubles of that times. 

The last section was handed over for use in 1916. 

This spectacular train goes through 8 time zones, 
and the total length of the route is 9288 kilome-
ters. It starts in Moscow and ends in Vladivostok, 

Kolej Transsyberyjska
i Bajkalsko-Amurska

Azja
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szlaków transportowych Azji. Ko-
lej transsyberyjska jest jak Rosja: 
różnorodna i tak kontrastowa, że 
niełatwo ją jednoznacznie opisać 
i zdefiniować.

Sama podróż z Moskwy do Włady-
wostoku trwa około 6-7 dni i zale-
ży od rodzaju pociągu. Podróżni 
podczas wyprawy mają okazję 
podziwiać takie miasta jak: Niżny 
Nowogród, Perm, Jekaterynburg, 
Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk, 
Irkuck czy Ułan Ude. Od trasy głów-
nej mamy kilka odgałęzień, które 
otwierają chętnym drogę do Chin 
oraz Mongolii, a także zapewnia-
ją interesujacą wycieczkę wzdłuż 
jeziora Bajkał – wszystko wedle 
życzenia. Orientalna wyprawa pro-
wadzi przez liczne tunele i intere-
sujące pod względem architekto-
nicznym mosty. Sprawiają one, że 
widok z pociągu na „błękitne oko 
Syberii” jest wyjątkowym dozna-
niem, uważanym za jedną z naj-
większych atrakcji turystycznych 
świata. Alternatywne trasy Kolei 
Transsyberyjskiej są zazwyczaj uru-
chamiane w miesiącach letnich 
z myślą o elitarnych turystach, 
którzy chcą poznać najciekawsze 
atrakcje na trasie przejazdu.

Trans-Siberian Railway l Asia

and has always been one of the 
most significant trails in Asia, 
both for tourists and in strate-
gic terms. The Trans-Siberian Ra-
ilway is like Russia: diverse and 
contrastive, while any attempts 
to describe or define it are futile.

The very journey from Moscow 
to Vladivostok takes about 6-7 
days and depends on the type 
of the train. On the way travelers 
have a great opportunity to see 
such towns as Nizhny Novgo-
rod, Perm, Yekaterinburg, Omsk, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk 
and Ulan Ude. There are a few 
branches from the main route, 
they let you head for China and 
Mongolia as well as guarantee 
an interesting adventure along 
Lake Baikal – as per your needs. 
The oriental journey takes you 
through numerous tunnels and 
architecturally attractive brid-
ges. Thanks to them, the train 
view of „Blue Eye of Siberia” is 
a unique experience, commonly 
perceived as one of the greatest 
tourist attractions in the world. 
Alternative routes of the Trans- 
-Siberian Railway are usually 
made available in the summer 
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Kilkudniowy przejazd nie musi 
oznaczać długiej i monotonnej 
jazdy! W wielu miejscach można 
zrobić postój, udać się na zwie-
dzanie czy zakupy, a potem znów 
wsiąść do pociągu. W okresie let-
nim wiele produktów regional-
nych kupimy wprost na peronie, 
gdzie okoliczni mieszkańcy roz-
kładają swoje kramy, niczym na 
targowisku. Zupełnie inne dozna-
nia z podróży będzie miała osoba 
podróżująca pierwszą lub drugą 
klasą od tej, której przyszło jechać 
w najtańszych wagonach tzw. 
,,płackartnych”. W wyższych kla-
sach oczywistą sprawą jest odpo-
wiedni poziom prywatności i wy-
gody: miękkie siedzenia i lampki 
przy łóżku. ,,Płackartnyj” natomiast 
jest bezprzedziałowym, 53-oso-
bowym wagonem z piętrowymi 
kuszetkami. Mimo ograniczonej 
wygody panuje tam największa 
różnorodność i błyskawicznie na-
stępuje integracja wspomagana 
herbatą z samowaru oraz samo-
gonem, a wielojęzyczni turyści 
odbywający swą podróż życia, 
spotykają się ze zwykłymi Rosja-
nami, którzy jadą do pracy czy 
w odwiedziny do krewnych. 

for the richest tourists who wish 
to see the most interesting at-
tractions on the way.

A few-day travel does not necessa-
rily mean a long and monotonous 
journey! There are many places in 
which passengers can have a bre-
ak, go sightseeing or shopping, 
and then get back on the train. In 
the summer numerous local pro-
ducts are available on the train 
platforms as local people wait at 
the stands, like in the marketplace. 
The travel experience may differ 
however, depending if the passen-
ger has chosen the first or second 
class, or decided on the cheapest 
carriages, the so-called „płackart-
nyj”. Certainly higher classes priori-
tize privacy and comfort: soft seats 
and bedside lamps. „Płackartnyj” in 
turn is a 53-passenger open coach 
with couchettes. In spite of limited 
comfort, it is a guarantee of the 
biggest versatility, instant integra-
tion, supported by a samovar tea 
or moonshine, while multilingual 
tourists who experience the travel 
of their life can meet ordinary Rus-
sians who commute to work or vi-
sit their relatives.

Trans-Siberian Railway l Asia
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Magistrala Bajkalsko-Amurska
Magistrala łączy Syberię z brzega-
mi Pacyfiku. Trasa ma ponad 4000 
km, z czego 500 km przebiega 
przez obszar wiecznej zmarzliny. 
Przecina siedem wielkich pasm 
górskich i kilka potężnych sybe-
ryjskich rzek. Przemierzamy okoli-
ce zupełnie nietknięte cywilizacją, 
gdzie nawet obecnie dociera nie-
wielu cudzoziemców…

Historię tej linii kolejowej nazywa 
się historią ostatniego wielkiego 
przedsięwzięcia Związku Radziec-
kiego, które miało pomóc w roz-
wiązaniu ekonomicznych proble-
mów tego kraju. Celem budowy 
Magistrali Bajkalsko – Amurskiej 
było nie tylko stworzenie nowego 
połączenia kolejowego, ale rów-
nież zagospodarowanie bezlud-
nych dotychczas terenów i zwią-
zane z tym przesiedlenie ludności 
oraz polepszenie międzynarodo-
wych stosunków gospodarczych, 
w tym głównie z Japonią. Budowę 
rozpoczęto także, a może przede 
wszystkim, ze względów strate-
gicznych. Celem była alternatywa 
dla Kolei Transsyberyjskiej na wy-
padek konfliktu z Chinami.

Baikal-Amur Mainline
The mainline is a link between 
Siberia and the Pacific. The ro-
ute is over 4000 km long, 500 
km of which goes through the 
permafrost area. It crosses se-
ven large mountain ranges and 
several giant Siberian rivers. 
Passengers travel across virgin 
lands, currently visited by few 
foreigners...

The history of this railway is re-
ferred to as the history of the 
last great undertaking of the So-
viet Union whose main purpose 
was to assist in solving econo-
mic solutions of this country. 
The idea behind building the 
Baikal-Amur Mainline was not 
only to create a new rail link but 
also manage deserted areas as 
well as relocate inhabitants and 
improve international economic 
relations, especially with Japan. 
The decision to initiate the con-
struction was primarily taken for 
strategic reasons. The purpose 
was the alternative to Trans-Si-
berian Railway in case of a con-
flict with China.

Trans-Siberian Railway l Asia
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Większą część odcinka dalekowschodniego zbudo-
wano w latach 1944–1946 przy pomocy więźniów 
gułagów, głównie niemieckich i japońskich jeńców 
wojennych. Po śmierci Stalina budowa ustała na po-
nad dwadzieścia lat. W 1974 roku dziesiątki tysięcy 
idealistycznie nastawionych młodych ludzi zareago-
wały na apel Leonida Breżniewa, który wezwał ich do 
porzucenia domów, wyruszenia na Syberię i zaanga-
żowania się w budowę linii kolejowej, łączącej Baj-
kał z Pacyfikiem. Potem tysiące ochotników zaczęło 
gromadzić się w lasach 
tajgi pod hasłem „Zbu-
dujemy autostradę z Baj-
kału do Amuru”. Wierząc 
w  sens projektu, ludzie 
ci opuścili domy, rodziny 
i dotychczasowe życie, 
aby jako wolontariusze, 
przez kolejnych 30 lat 
pracować przy budowie 
kolei, która została ukoń-
czona dopiero w 2003 r.

Trasa rozpoczyna się w miejscowości Tajszet, gdzie 
odbija od Kolei Transsyberyjskiej, biegnącej z Mo-
skwy. Następnie przekracza trzy rzeki: Angarę, Lenę 
oraz Amur i kończy bieg nad brzegiem Oceanu Spo-
kojnego w miejscowości Sowieckaja Gawań. Magi-
strala to ponad 25 km tuneli, 142 mosty, 4300  km 
torów kolejowych ułożonych na surowych i dzikich 
abszarach Syberii. Najdłuższym tunelem na tej tra-
sie (oraz w Rosji) jest Tunel Północnomujski o dłu-
gości ponad 15 km. Dzięki niemu przejechanie 

Most of the Far-Eastern section was completed in 
the years 1944-1946, the main labor force was pri-
soners in gulags, mainly German and Japanese pri-
soners of war. When Stalin had died, the construc-
tion was suspended for over twenty years. In 1974 
dozens of thousand young idealists reacted to Le-
onid Brezhnev’s call for abandonment of homes, 
travel to Siberia and commitment to construction 
of the railway linking Lake Baikal with the Paci-
fic. Afterwards thousands of volunteers gathered 

in taiga with a view to 
„Building a motorway 
from Baikal to Amur”. 
Believing in the impor-
tance of this initiative, 
people left their ho-
mes, families and or-
dinary life to spend 30 
years working volunta-
rily on the construction 
of the railway, comple-
ted only in 2003.

The journey starts in Tayshet where it deviates 
from the Trans-Siberian Railway, originating 
in Moscow. Next it crosses three rives, Anga-
ra, Lena and Amur, and ends by the shores of 
the Pacific Ocean in Sovetskaya Gavan. The ma-
inline consists of over 25 km of tunnels, 142 
bridges, 4300 km of rails positioned on harsh 
and wild parts of Siberia. The longest tunnel 
on the route (and in Russia) is Severomuysky 
Tunnel, over 15 km long. Thanks to this tunnel, 

Trans-Siberian Railway l Asia
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trasy, którą pociąg wcześniej pokonywał w 2,5 go-
dziny, zajmuje 15 minut. Już od początkowej stacji 
trasa przebiega wśród gór. Śnieg utrzymuje się tu, 
aż do początku czerwca. Większość przystanków to 
niewielkie osiedla, za którymi ciągną się bezludne 
połacie tajgi. Docieramy nad Bajkał. Najstarsze i naj-
głębsze jezioro słodkowodne świata mamy tuż za 
oknem – wzdłuż jego brzegów położono 23 km to-
rów. Widok wysokich nagich szczytów przyprawia 
niejednego o zawrót głowy. Trasa prowadzi przez 
okolice zupełnie nietknięte cywilizacją, co dodaje 
podróży świeżości i stwarza poczucie bycia pionie-
rem. W zestawieniu ze szlakiem tak nietuzinkowym 
samym w sobie, mijane miasta wydawać się mogą 
najmniej atrakcyjne. Stanowią jednak doskona-
le położone bazy wypadowe do zwiedzania kraju, 
oferujące ciekawe propozycje noclegu i aktywnego 
wypoczynku. 

Dostępna jest druga klasa z przedziałem sypialnym 
mieszczącym cztery osoby oraz trzecia klasa, gdzie 
podróżujemy w wagonie bez przedziałów. Niedo-
stępne są natomiast wagony pierwszej klasy z prze-
działami dwuosobowymi. Z tego powodu podróżni, 
którzy chcieliby mieć trochę intymności, muszą wy-
kupić cały 4-osobowy przedział.

Mimo olbrzymiego potencjału turystycznego oraz 
mocarstwowych planów zagospodarowania dzie-
wiczych przestrzeni, obecnie na trasę wyrusza tylko 
jeden pociąg dziennie. Dzięki temu jednak BAM jest 
wyjątkową gratką dla tych, którzy poszukują praw-
dziwie wyjątkowych przygód.

passengers do not need to wait for 2,5 hours 
to cover the distance, now it only takes 15 mi-
nutes. Starting from the first station, the route 
goes through mountains. Snow rests here until 
the outset of June. Most stops are minor ne-
ighborhoods surrounded by deserted stretches 
of taiga. Finally you reach Lake Baikal. The ol-
dest and deepest freshwater lake in the world 
is just behind the window – there are 23 km of 
railway along its edges. The view of high sum-
mits is breathtaking. The route goes through 
intact and virgin areas, which adds freshness 
and makes you feel the first in the place. In the 
light of such a special route, towns on the way 
may seem less attractive. Yet they serve as per-
fect starting points for visiting the whole co-
untry, offering attractive accommodation and 
active holidays.

Passengers may feel free to choose the se-
cond class with a four-person sleeper, and the 
third class with an open coach. However it 
is not possible to choose first-class carriages 
with 2-person compartments. For this reasons 
travelers who would like to get a bit of priva-
cy need to purchase the entire 4-person com-
partment.

Despite a considerable touristic potential and 
huge plans for managing the virgin lands, only 
one train a day is on the move. Thanks to this, 
BAM is a special treat for those who look for 
truly unique adventures.

Trans-Siberian Railway l Asia
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Indyjska odyseja trwa osiem dni. Niby to niewiele, 
trochę ponad tydzień, ale tydzień tak bogaty w prze-
życia, doświadczenia i emocje, że wystarczy na wiele 
miesięcy, a nawet lat. 

W atłasowych, miękkich wnętrzach, wśród przytul-
nych mebli, doświadczamy niezrównanych doznań 
i luksusu. W niebywałym komforcie podróżujemy 
wśród masywnych twierdz, wznoszących się ponad 
miastami – świadectw potęgi dawnych władców. 
Wyruszamy na safari śladami niezwykle rzadkich ty-
grysów bengalskich, które przetrwały w leśnych sank-
tuariach dawnego Imperium Maharasztry i docieramy 
do mistrzowskich zabytków indyjskiej architektury, 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Charakter doznań związanych z podróżą sugeruje 
już sama nazwa – Odyseja Dekanu (Deccan Ody-
ssey). Dekan to największy płaskowyż środkowych 
i południowych Indii, Odyseja natomiast nawiązuje 
do 10-letniej wędrówki Odyseusza. Grek w czasie 
swej wędrówki widział wiele dziwów i niezwykłości. 
Równie wiele niezapomnianych doznań czeka na pa-
sażerów Odysei Dekanu. Zwiedzane obiekty są skru-
pulatnie wybierane tak, aby podróżni mogli w pełni 
docenić historię oraz bogactwo krainy Wielkich Mo-
gołów i … jeszcze większych maharadżów.

Indian odyssey takes eight days. It seems short, 
a bit more than a week, but the week rich in such 
moments, experiences and emotions is enough 
for many months, maybe years.

In satin soft interiors, surrounded by cozy furni-
ture, you can experience unparalleled moments 
and luxury. Feeling purely comfortable, you come 
across massive strongholds overlooking the tow-
ns, a proof of power of former rulers. You go to sa-
fari, following rare species of Bengal tigers which 
survived in forest sanctuaries of the former Empire 
of Maharashtra, and reach the spectacular monu-
ments of Indian architecture, a UNESCO World He-
ritage Site.

The nature of experiences related to the travel is 
explained in the name – Deccan Odyssey. Deccan 
is the biggest plateau of central and southern In-
dia, Odyssey in turn refers to a 10-year walk of Ody-
sseus. While wandering, a Greek saw many strange 
things and unique places. The same memorable 
moments can be experienced by passengers of 
Deccan Odyssey. The sites are carefully selected 
so that travelers can fully appreciate the history 
and wealth of the land of Mughal Empire and… 
stronger Maharajahs.

Odyseja Dekanu
Azja

Deccan Odyssey l Asia
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Wielokrotnie nagradzany jako jeden z najlepszych 
luksusowych pociągów Azji, Deccan Odyssey wyru-
szył w dziewiczą podróż 16 stycznia 2004 roku. Na-
zwany „błękitną limuzyną na szynach”, jest wspólnym 
przedsięwzięciem rządu Maharasztry, Ministerstwa 
Kolei Indii i rządu centralnego. Zaprasza gości do ek-
skluzywnych wnętrz urządzonych w etnicznym stylu, 
z przepychem godnym maharadżów. Celem zaofe-
rowania podróżnym najnowocześniejszych udogod-
nień, wyposażenie składu jest regularnie modernizo-
wane – od pierwszego dnia funkcjonowania. 

Historia Odysei Dekanu, choć niezbyt stara, potwier-
dza powiedzenie, że żadna bariera nie jest w stanie 
zahamować spełnienia ludzkich marzeń. To, o czym 
marzyli wizjonerzy, twórczy rzemieślnik zmienił 
w  rzeczywistość. Każdy z 21 wagonów ozdobiony 
jest niebiańskim wystrojem, nawiązującym do ele-
ganckiego stylu podróżowania Maharadżów. Per-
fekcyjny akcent delikatności i królewskości można 
dostrzec w każdym szczególe. Zapewnione mamy 
wszystko, czego byśmy zapragnęli w podróży: co-
dzienne gazety, kantor wymiany walut, kabiny klasy 
królewskiej, restauracje z różnymi kuchniami, salo-
nik, nowoczesny wagon konferencyjny (spełniający 
funkcję mobilnego centrum biznesowego, w którym 
można skorzystać z komunikacji satelitarnej), nawet 
relaksacyjne SPA.

Jednocześnie pociąg przewozi nie więcej niż 80 pa-
sażerów, dochodzi do tego załoga, liczącą ponad 
30 osób. Jest bardzo przestronnie. Na jeden wagon 
przypada zaledwie ośmiu gości.

Deccan Odyssey l Asia

Repeatedly rewarded as one of the best luxury 
trains in Asia, Deccan Odyssey started its first 
trip on 16 January 2004. Referred to as „sky-blue 
rail limousine”, it is a mutual achievement of the 
Maharashtra’s government, the Minister of In-
dian Railway and central government. I t invites 
guests to exclusive interiors, impressing with 
ethnic style and wealth of Maharajahs. To pro-
vide travelers with modern facilities, the equip-
ment of the rolling stock has been regularly im-
proved and modernized – ever since it started 
operating.

Although it is not long, the history of Deccan 
Odyssey confirms that nothing can prevent pe-
ople from making their dreams come true. What 
visionaries dreamed about a creative artisan 
turned into reality. Each of 21 carriages is deco-
rated with a heavenly interior, referring to the 
elegant Maharajah’s traveling style. A perfect 
touch of gentleness and royal authority can be 
found in every single detail. There is everything 
a traveler may need: daily papers, currency ex-
change bureau, royal cabin, restaurant with va-
rious food, sitting room, modern conference 
car (serving as a mobile business center which 
gives access to satellite communication), and 
even a relaxing SPA.

The train can accommodate up to 80 passen-
gers at a time, plus a 30-person crew. It is very 
spacious. One carriage is intended for eight gu-
ests only.  
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Tras pociągu Odyseja Dekanu jest 
sześć. Prowadzą do pięknych plaż 
w Goa i Maharashtra, a także do 
obszaru Pune z interesującymi 
fortami i pałacami w Marathas 
oraz Aszramie. Goście odkrywają 
niezwykłe skalne świątynie w gro-
tach Adźanty i Elury, nowoczesne 
miasta, takie jak Mumbaj. Będą 
mieli również okazję rozsmako-
wać się w tradycyjnej kuchni i za-
nurzyć w oszałamiających targo-
wiskach Radżastanu.

Każda chwila tej wyjątkowej 
odysei, na pokładzie tego szcze-
gólnego wehikułu, pozwala do-
świadczyć pełni barw, smaków 
i zapachów niezwykłego kraju. 
Takie doświadczenie pozostaje 
w pamięci na całe życie.

Deccan Odyssey l Asia

There are six routes of the Dec-
can Odyssey train. They take you 
to beautiful beaches in Goa and 
Maharashtra, as well as Pune area 
with interesting forts and pala-
ces in Marathas and Ashram. Gu-
ests can discover unique rocky 
temples in the caves of Ajantra 
and Elura, modern towns, such 
as Mumbai. They can also have 
a taste of traditional food and im-
merse in the world of astonishing 
marketplaces of Rajastan.

Every single moment of this 
unique odyssey, on board of this 
quaint vehicle, lets you expe-
rience an abundance of this 
unusual country’s colors, flavors 
and aromas. Such experiences 
stay in your memory forever.
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Indie, Kraina Maharadżów, zapra-
szają na wyjątkową ucztę zmy-
słów – podróż koleją w czasie któ-
rej goście prowadzą królewskie 
życie, niedalekie standardem od 
tego, które wiedli dawni władcy. 
Do tego wspaniałe panoramy, 
zapierająca dech w piersiach ro-
mantyczna architektura, bogata 
kultura, zapadające w pamięć 
miejsca i dźwięki. Czy jest lepszy 
sposób na przeżycie tygodnia 
niezrównanego luksusu?

Ekspres Maharadży (Maharajas’ 
Express) jest najdroższym luksu-
sowym pociągiem świata, wzoro-
wanym na tych, którymi dawniej 
podróżowali maharadżowie. Urzą-
dzając wystrój, inspiracje czerpano 
z ich prywatnych salonów. Udało 
się odtworzyć ten sam dawny roz-
mach osobistych wagonów indyj-
skich radży: ściany wagonów obito 
dywanami, a zdobione i wyszywa-

India, the Land of Maharajas, 
invites you to a unique feast 
for senses – a rail travel during 
which guests lead a royal life, 
similar to the one of old rulers. 
Plus outstanding panoramas, 
breathtaking romantic architec-
ture, diverse culture, memorable 
places and sounds. It there any 
better way of enjoying a week of 
unparalleled luxury?

Maharajas’ Express is the most 
expensive luxury train in the 
world, modeled after the ones 
used by Maharajas years ago. 
Arranging the interior, inspira-
tions derived from their private 
living rooms. The same atmos-
phere of former private carria-
ges of Indian rajahs has been 
restored: walls of the carriages 
have been coated with carpets, 
while decorative and embroide-
red curtains come from Indian 

Maharaja 
Express

Azja
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ne zasłony są rękodziełem hin-
duskich rzemieślników. W każdej 
z kabin, w tym w jadalniach, panu-
je nostalgia za dawną wielkością. 
Osobliwy wystrój, połączony ze 
współczesnymi udogodnieniami, 
tworzy aurę niezrównanego luksu-
su i epatuje bogactwem.

Nazwa nie jest przypadkowa – 
wszystko, co pasowało do indyj-
skiego monarchy, zostało w jakiś 
sposób włączone do pociągu 
i  podróży. Ogromne łóżka wysa-
dzane klejnotami, kabiny, które 
zawstydziłyby apartamenty pię-
ciogwiazdkowych hoteli, czerwo-
ny dywan na całej powierzchni 
i gościnność, której pozazdrościłby 
nawet radża z dawnych czasów! To 
wszystko, a nawet więcej, sprawia, 
że Maharajas’ Express to nie tylko 
podróż. To styl życia i siedem dni 
boskiej błogości. Apartamenty go-
ścinne (łącznie jest ich czternaście) 
nazwano na cześć drogocennych 
klejnotów: Moti (perła), Manik 
(rubin), Heera (diament), Panna 
(szmaragd), Neelam (niebieski 
szafir) itp. Wszystkie kabiny i apar-
tamenty wyposażone są w duże 
panoramiczne okna, przez które 
można podziwiać piękne krajo-

Maharajas’ Express l Asia

craftsmen. In each of the cabins, 
including the dining rooms, 
there is nostalgia for its former 
magnitude. Distinctive decora-
tions, combined with modern 
facilities, create the aura of 
unequaled luxury and wealth.

The name is not accidental – 
anything associated with the 
Indian monarch has somehow 
been incorporated into the tra-
in and travel. Big beds set with 
jewels, cabins resembling a fi-
ve-star hotel apartments, red 
carpet all over and hospitality 
which former rajahs would even 
admire! All of these, or even 
more, make Maharajas’ Express 
something more than just a  jo-
urney. It is a lifestyle and se-
ven days of divine bliss. Guest 
apartments (fourteen in total) 
have been assigned names of 
precious stones: Moti (pearl), 
Manik (ruby), Heera (diamond), 
Panna (emerald), Neelam (blue 
sapphire), etc. All cabins and 
apartments are equipped with 
large panoramic windows over-
looking beautiful landscapes of 
the cradle of Bollywood. Such 
facilities as live TV, Wi-Fi Inter-
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brazy kolebki Bollywood. Udogod-
nienia, takie jak telewizja na żywo, 
internet Wi-Fi i indywidualna kli-
matyzacja, przekształcają kabiny 
w komfortowe salony. 

Każdy z dwóch wagonów restau-
racyjnych (Peacock i Haveli) może 
pomieścić 42 osoby. Wszystkie 
śniadania (z wyjątkiem Taj Mahal) 
spożywa się na pokładzie, niektó-
re obiady i kolacje – poza pocią-
giem. Goście zapewnione mają 
bezpłatne napoje, bogatą biblio-
tekę, wspaniałe widoki, a także 
sklep z pamiątkami. Wagon baro-
wy w dekadenckiej scenerii kró-
lewskiego safari, oferuje najlepsze 
wina i alkohole z całego świata. 
Koktajle o zachodzie słońca, gril-
lowanie na wydmach w Bikaner, 
Pink City Jaipur, śniadanie z szam-
panem w Taj Khema – to zaledwie 
niektóre chwile rozkoszy w czasie 
podróży.

Do wyboru mamy pięć luksuso-
wych podróży, jedna ciekawsza 
od drugiej. Najpopularniejszą tra-
są jest „Indyjski Splendor” – najbar-
dziej różnorodna ze wszystkich, 
prowadzi przez wiele rejonów In-
dii. Goście mają okazję podziwiać 
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net and private air-conditioning 
transform cabins into comforta-
ble living rooms.

Either of two dining cars (Pe-
acock and Haveli) can accom-
modate 42 persons. All break-
fasts (except for Taj Mahal) are 
served on board, whereas some 
dinners and suppers – off the 
train. Guests are provided with 
free drinks, access to the library, 
amazing views and a souvenir 
shop. The buffet car in a deca-
dent setting of royal safari of-
fers top-quality wine and spirits 
from all over the world. Cockta-
ils at the sunset, barbecue par-
ties on sand dunes in Bikaner, 
Pink City Jaipur, breakfast with 
champagne in Taj Khema are 
only examples of pleasures in 
the travel.

It is possible to choose from five 
luxury travels, and each of them 
is more interesting than the 
other. The most popular route 
is „Indian Splendor” – the most 
diverse variant, allowing explo-
ration of many Indian regions. 
Guests have an opportunity to 
discover the wealth of Indian 
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bogactwo Indyjskiej kultury – od 
Delhi przez Agrę, Radżastan po 
Mumbai i Varanasi prezentujące 
królewskie dziedzictwo i esencję 
indyjskiej duchowości. Jeśli chce-
my zobaczyć jak żyją metropolie 
– wycieczka z Mumbaju do Delhi 
będzie najlepszym wyborem. Kto 
woli podziwiać jeden z siedmiu 
słynnych Cudów Świata – może 
wyruszyć do Taj Mahal. Atrakcji nie 
zabraknie, a każda chwila spędzo-
na na pokładzie pociągu i każda 
z wybranych tras będzie niezapo-
mnianym przeżyciem i  zapadnie 
w pamięci na całe życie. 
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culture – from Delhi through 
Agra, Rajasthan, ending up with 
Mumbai and Varanasi, presen-
ting royal heritage and essence 
of Indian spirituality. If you wish 
to see metropolis – a tour from 
Mumbai to Delhi will be the best 
choice. If one of the Seven Won-
ders of the World is in the center 
of your interest  – a trip to Taj 
Mahal is a must. There is plenty 
of attractions and every moment 
on the train and every route will 
be an unforgettable experience 
and will embed in your memory 
for the rest of your life.
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Eastern & Oriental Express to azja-
tycka „siostra” europejskiego Veni-
ce Simplon-Orient-Express, jedy-
ny tego rodzaju luksusowy pociąg 
w Azji Południowo-Wschodniej. 
Oferuje na swoim pokładzie ten 
sam styl i poziom obsługi co pier-
wowzór.

Ta legendarna podróż po egzo-
tycznym Wschodzie zaczyna się, 
gdy pociąg przecina groblę komu-
nikacyjną na Cieśninie Johor – jed-
no z dwóch przejść granicznych 
między Malezją i Singapurem. Pa-
sażerowie przenoszą się do świata 
czystej egzotyki. Wznoszą toasty, 
mijając bujną dżunglę, starożytne 
świątynie i  urokliwe wioski. Jest 
to magiczna podróż, łącząca eks-
cytująca przygodę z  możliwością 
zaznania beztroskiego relaksu 
i  przytulnego schronienia. Piękne 
zielono-złote wagony kryją w so-
bie wspaniałe boazerie z wiśnio-

European Venice Simplon-Orien-
t-Express has an Asian “sister” – 
Eastern & Oriental Express, the 
only luxury train in Southeastern 
Asia. In terms of style and servi-
ce, these trains are the same.

The legendary travel in the 
exotic East begins when the 
train crosses a causeway in the 
Johore Strait – one of two bor-
der crossings between Malay-
sia and Singapore. Passengers 
enter the world of pure exoti-
cism. They raise their glass in 
a toast while passing the lush 
jungle, ancient temples and 
charming villages. It is a ma-
gical journey combining the 
exciting adventure, carefree 
relaxation and cozy shelter. 
Beautiful green and yellow 
carriages are home to fanta-
stic cherry wood paneling, 
Thai silk and Malaysian embro-

Eastern &
Oriental Express

Azja

Eastern & Oriental Express l Asia
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wego drewna, tajskie jedwabie i malezyjskie hafty. 
W ciągu dnia przepełnione światłem kabiny służą jako 
prywatne saloniki. Niezależnie od tego, czy wybierze-
my apartament Pullman, State czy Presidential, w każ-
dym z nich poczujemy się po królewsku.

O wszystkie szczegóły dbają stewardowie w ele-
ganckich lokalnych mundurach. W tym czasie go-
ście mogą delektować się koktajlowym przyjęciem, 
wykwintnymi kolacjami czy też zażywać relaksu 
w  drink barze, słucha-
jąc pianisty grającego 
nostalgiczne melodie. 
Cena biletu obejmu-
je wycieczki do miast, 
poznawanie tygla kul-
tur i stylów architek-
tonicznych, pokazy 
gotowania i lokalnego 
rzemiosła, rejsy po za-
tokach, masaże na pla-
ży, a nawet zwiedzanie 
lasów deszczowych. 

W skład Eastern & Oriental Express wchodzi 14 wa-
gonów, w tym: wagony sypialne, restauracja i bar 
oraz wagon-platforma widokowa. Ten ostatni sta-
nowi bardzo dobry punkt obserwacji gęstych lasów 
tropikalnych, wysokich gór, plantacji kauczuku, zło-
tych świątyń Tajlandii i Malezji oraz dostrzeganych 
ze szlaku miast i wiosek. Express przez cały rok po-
konuje wahadłowo trasę między Bangkokiem, Kuala 
Lumpur, Singapurem oraz Penang.  
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idering. Throughout the day, bright passenger 
cabins serve as private sitting rooms. No mat-
ter if you choose Pullman, State or Presidential 
apartment, you will surely enjoy royal comfort 
in any of them.

Stewards in elegant local uniforms do their best 
to make sure nothing is missing, allowing guests 
to enjoy a cocktail party and sophisticated din-
ners, or relax by the drink bar, listening to a pia-

nist playing nostalgic 
songs. The price of 
the ticket includes 
city tours, discovery 
of cultures and ar-
chitectures, cooking 
shows and local craft 
exhibitions, bay cru-
ises, massages on the 
beach, and visits to 
rain forests.

Eastern & Oriental 
Express is composed 

of 14 carriages, including sleepers, restaurant and 
bar, as well as observation desk carriage. The last 
one gives a perfect opportunity to observe thick 
tropical forests, high mountains, rubber planta-
tions, gold temples of Thailand and Malaysia, as 
well as towns and villages which can be noticed 
from the trail. On a yearly basis Express is a shuttle 
between Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore and 
Penang.
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Nazywana „podniebną drogą” kolej, przemierza 
region znany z trzęsień ziemi, niskich temperatur 
i niskiego ciśnienia atmosferycznego. Z Chin do 
Tybetu, albo – jak kto woli – z Xining (prowincja 
Qinghai) do Lhasy. Gdy pociąg wspina się po stro-
mej przełęczy, kierując się w stronę Lhasy, wyso-
kie, pokryte śniegiem góry Kunlun spowite są deli-
katną mgłą. Przez okno ukazują się wielkie połacie 
Płaskowyżu Qinghai-Tybet: łąki usiane czarnymi 
jakami i flagami modlitewnymi, powiewającymi ze 
złotych świątyń.

Tybet przez wieki skutecznie izolował się od świa-
ta. Zawdzięczał to warunkom geograficznym i 
przyrodniczym, a także ekstremalnemu klimato-
wi. Ale do czasu. Rewolucję przyniosła budowa 
linii kolejowej Qinghai-Tybet oddanej do użytku 
w 2006 r. Zresztą jeszcze przed budową, Lhasę za-
lali i odmienili na swoją modłę chińscy osadnicy. 
Niewielkie miasteczko stało się metropolią. Od 
samego początku Tybetańczycy widzą w rozwoju 
kolei zagrożenie, natomiast Chińczycy szansę na 
rozwój. Ci, którzy szukają w Tybecie romantyzmu 
i mistycyzmu, doceniają kolej Qinghai-Tybet, która 
przenosi ich do innego świata, z dala od neonów 
i  drapaczy chmur miejskich Chin. Pociąg wspina 
się po górach odległego Qinghai i zmierza do 
Tybetu, omijając lodowce, niedostępne szczyty, 

Referred to as „aerial road”, the railway goes thro-
ugh the land known for earthquakes, low tempe-
ratures and low atmospheric pressure. From China 
to Tibet or, preferably, from Xining (Qinghai pro-
vince) to Lhasa. When the train climbs on the steep 
mountain pass, heading for Lhasa, high and snow-
capped Kunlun mountains are enveloped in fog. 
Looking through the window, you can see large 
stretches of Qinghai-Tibet Plateau: meadows filled 
with black yaks and prayer flags, flowing from the 
gold temples.

Tibet has been separating itself from the world 
for ages. It was possible thanks to geographic lo-
cation and natural environment as well as extre-
me climate. But the time has come. The turning 
point was construction of the Qinghai-Tibet rail-
way, commissioned for use in 2006. After all be-
fore it was constructed Lhasa had been flooded 
and converted by Chinese settlers. A small town 
turned into a metropolis. From the very begin-
ning Tibetans perceived the growth of the rail-
way as a threat, whereas Chinese people as an 
opportunity to develop. The ones who look for 
romanticism and mysticism in Tibet, value the 
existence of Qinghai-Tibet railway which takes 
them into a different world, away from neons 
and Chinese skyscrapers. The train climbs in the 

Kolej Tybetańska
Azja

Qinghai-Tibet railway l Asia
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lśniące jeziora i zagubione, urocze wioski. Podróż 
jest spektakularną wycieczką po górskich atrak-
cjach Qinghai i północnego Tybetu: bezgranicznej 
prerii Qiangtang, złocistej pustyni Gobi oraz rezer-
wacie przyrody Kekexili, po którym spacerują ty-
betańskie antylopy i dzikie jaki. Ale bez wątpienia 
główną atrakcją jest widok na, pokryte śniegiem 
przez cały rok, góry Tanggula.

Na świecie nie ma wyżej położonej trasy klejowej. 
Wzbijając się na ponad pięć kilometrów, niemal 
sięga nieba. Budowa kosztowała 4,2 mld USD. To 
niezwykłe osiągnięcie nowoczesnej inżynierii. 
Ponieważ 960 km linii znajduje się na wysokości 
ponad 4 tys. metrów., projektanci i inżynierowie 
musieli zmierzyć się z trzema głównymi wyzwa-
niami: wrażliwym ekosystemem, brakiem tlenu 
i wieczną zmarzliną. Przez 5 lat magistralę budo-
wało około 200 tysięcy robotników! Aby zapewnić 
im odpowiednią pomoc, rząd zbudował po dro-
dze dziesiątki placówek medycznych i stacji tleno-
wych. Pomagały one złagodzić skutki choroby wy-
sokościowej. Przebieg torów wybrano starannie, 
by uniknąć niszczenia roślinności i naturalnych 
siedlisk dzikich zwierząt. Aby regiony wiecznej 
zmarzliny zachowały stabilność, pociąg przemie-
rza je na żwirowych nasypach. Dodatkowym pro-
blemem było sezonowe topnienie i zamarzanie 
gruntu. Powodowało, że w niektórych miejscach 
poziom podnosił się lub obniżał o metr. Aby zapo-
biec deformacji torów i wykolejeniu, w okresie let-
nim w niektórych miejscach ziemia jest nieustan-
nie schładzana!
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mountains of Qinghai and heads towards Tibet, 
meandering between glaciers, inaccessible sum-
mits, shining lakes and enchanting villages. The 
travel is a spectacular adventure in mountainous 
attractions of Qinghai and northern Tibet: end-
less Qiangtang prairie, golden Gobi desert and 
Kekexili nature reserve inhabited by Tibetan an-
telopes and wild yaks. Yet there is not doubt that 
the major attraction is the view of Tanggula mo-
untains, always covered in snow.

This is the highest located railway in the world. 
Reaching more than five kilometers above the 
sea level, you almost touch the sky. Construction 
of this line cost 4,2 billion USD. It is a specta-
cular achievement of the modern engineering. 
Since 960 km of lines are at the height of more 
than 4 thousand meters, designers and engine-
ers had to face three main challenges: sensitive 
ecosystem, lack of oxygen and permafrost. Abo-
ut 200 thousand laborers worked on construc-
tion of this railway line for 5 years! To provide 
them with suitable assistance, the government 
prepared dozens of medical points and oxygen 
stations on the way. They helped them mitigate 
symptoms of altitude sickness. The arrangement 
of tracks was carefully selected in order to avo-
id damage to flora and natural habitats of wild 
animals. To make sure permafrost regions remain 
stable, the train crosses them on gravel embank-
ments. Another problem was seasonal melting 
and freezing of the ground. In effect the soil rose 
and dropped by a meter in some spots. With a 
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Pociągi wyposażono w system dostarczania tlenu, 
który zwiększa jego poziom w wagonach, gdy ten 
się wznosi; chroni to pasażerów przed chorobami 
wysokościowymi. Przedziały mają prywatne punkty 
dystrybucji tlenu, dodatkowo przy każdym siedze-
niu lub łóżku znajdziemy gniazda, do których można 
podłączyć maski tlenowe. Wagony posiadają uszczel-
niane, podwójne okna pokryte filtrem UV z powodu 
trzykrotnie większego promieniowania ultrafiole-
towego niż na nizinach, a temperatura wewnątrz i 
ciśnienie są regulowana. Każdym pociągiem jedzie 
lekarz i pielęgniarka. Aby nie zanieczyszczać środo-
wiska, składy wyposażono w urządzenia do zbierania 
odpadów, ścieków i śmieci.

Podróżować możemy na trzy sposoby. Pierwszy z 
nich to miejsca siedzące – najtańsze, ale wystarcza-
jąco wygodne na krótsze trasy. Spędzenie na nich 
nocy lub kilku może sprawić, iż pożałujemy, że nie 
wybraliśmy wyższej klasy, czyli „hard sleeper”. Ta 
droższa, lecz nieco lepsza opcja pozwala nam roz-
prostować nogi i poleżeć; co prawda w przedziałach 
półotwartych, ale zawsze. Najwyższy standard – „soft 
sleeper” daje tyle komfortu, ile możemy oczekiwać 
po chińskim minimalizmie: czteroosobowy, zamyka-
ny przedział z łóżkami piętrowymi. Miękka pościel da 
nam odrobinę szczęścia, zwłaszcza gdy zdecyduje-
my się jechać do Tybetu, aż z Pekinu – 4065 km, co 
dla podróżnego oznacza 47 godzin w pociągu. 

Podobnie jak większość pociągów w Chinach, po-
ciągi Qinghai-Tybet są czyste i wygodne. Mają wa-
gon restauracyjny, toalety (w większości kucane!), 

urządzenia do mycia i darmowe dystrybutory ciepłej 
wody. Ponieważ większość podróżujących koleją 
Qinghai-Tybet to Chińczycy, stewardessy często nie 
mówią po angielsku. Całkiem podobnie jak podczas 
lotu samolotem, w porze posiłków personel mija 
przedziały, tocząc wózek z jedzeniem. Dania w pu-
dełku, przekąski, napoje – zakupimy nie wstając z sie-
dzenia. Jeśli wolimy klasyczne obiady na talerzu, w 
wagonie restauracyjnym zjemy tradycyjne chińskie 
potrawy.  

Shangri-La Express
Jeśli ktoś marzy jednak o tym, aby podróż z Chin do 
Lhasy spędzić w przepychu i wygodzie, może ją odbyć 
na pokładzie Shangri-La Express. To najbardziej luk-
susowy prywatny pociąg dostępny w Chinach. Skład 
obsługuje firma Golden Eagle, która w swojej flocie 
posiada również wiele innych ekskluzywnych pocią-
gów, takich jak Danube Express czy Deccan Odyssey.

Aby wyruszyć do Tybetu nie musimy jechać do Xi-
ning, podróż możemy rozpocząć wcześniej, z poło-
żonego bardziej na północ i bliżej granicy z Kazach-
stanem miasta Urumczi. Jako goście Diamond Class 
do dyspozycji otrzymamy wielkie podwójne łóżko, 
biurko i krzesło, a także prywatną łazienkę, toaletę, 
umywalkę i prysznic. Klasa niższa – Heritage – różni 
się tym, iż łazienkę dzielić będziemy musieli z inny-
mi pasażerami. Ciekawe jest to, że każdy wagon ma 
swojego opiekuna, który sprząta kabiny, ścieli łóż-
ka i jest pod telefonem, aby przez całą dobę poda-
wać gościom kawę i herbatę oraz świadczyć drobne 
usługi. Przebywanie na pokładzie takiego pociągu to 
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view to preventing tracks deformations and de-
railing, soil is permanently cooled in some places 
in the summer!

Trains are equipped with an oxygen supply system 
which raises oxygen level in carriages in case of 
increase in altitude: this protects passengers aga-
inst altitude sickness. Compartments have private 
oxygen distribution points. Also every seat or bed 
comes with sockets which you can connect oxy-
gen masks to. Carriages have insulated double-
glazed windows covered in UV filter due to three 
times stronger radiation when compared to low-
lands, and the interior temperature and pressure 
are adjustable. Passengers can take doctor’s and 
nurse’s help on any train. In order not to pollute 
the environment, rolling stocks are supplied with 
waste, sewage and garbage collection devices. 

It is possible to travel in three ways. The first is se-
ats – the least expensive but comfortable enough 
for shorter journeys. One or several nights in such 
circumstances may make you regret not choosing 
higher class, that is „hard sleeper”. The more expen-
sive, yet slightly better variant lets you spread legs 
and lie down after all in half-open compartments 
but still. The top standard – „soft sleeper” – gives 
you as much comfort as Chinese minimalism can 
offer: a four-person lockable compartment with 
bunk beds. A soft bedding gives you a bit of hap-
piness, particularly if you choose to go to Tibet, 
from Beijing – 4065 km, which gives 47 hours on 
the train.

Similar to most trains in China, Qinghai-Tibet tra-
ins are clean and comfortable. They have a dining 
car, toilets (mostly you have to squat!), washing 
devices and free warm water distributors. As most 
travelers in Qinghai-Tibet railways are Chinese pe-
ople, stewardesses often cannot speak English. 
Just like on the airplane, at the meal time, the per-
sonnel strolls along compartments pushing a food 
trolley. Meals in the box, snacks, drinks – you can 
purchase them while sitting. If you prefer classic 
dinner on the plate, you can find traditional Chi-
nese dishes in the dining car.

Shangri-La Express
If you wish to experience splendor and comfort 
when traveling from China to Lhasa, you must cho-
ose Shangri-La Express. This is the most luxurious 
private train in China. It is managed by Golden 
Eagle which is also in possession of many other 
exclusive trains, such as Danube Express and Dec-
can Odyssey.

To start your journey to Tibet, you don’t need to 
go to Xining. You can start the adventure earlier, 
from the northernmost Urumchi, close to the bor-
der with Kazakhstan. As a Diamond Class guest, you 
can expect a king-size double bed, desk and chair 
as well as private bathroom, toilet, washbasin and 
shower cubicle. Lower class – Heritage – is slightly 
different as you would need to share your bathro-
om with other passengers. Interestingly every car-
riage has its guard who cleans cabins up, makes 
beds and remains available upon phone call, as well 
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przyjemność sama w sobie, nie 
mniejsza niż samo dotarcie do 
celu. 

Jeśli zapragniemy dodatkowej 
przygody, wygodami Shangri-La 
Expressu cieszyć będziemy mogli 
się aż przez 21 dni. Stanie się tak, 
gdy wybierzemy opcję podróży 
z Pekinu do Moskwy, przez Azję 
Centralną. Podążać wówczas bę-
dziemy jedną z najważniejszych 
magistrali handlowych starożyt-
nej cywilizacji – legendarnym 
Jedwabnym Szlakiem. Jak Aleksan-
der Wielki i Marco Polo.

Qinghai-Tibet railway l Asia

as serves coffee and tea to guests 
around the clock, provides minor 
services too. Spending time on 
board is a pure pleasure.

If you want to get more than 
that, you can enjoy Shangri-La 
Express for 21 days. This is possi-
ble if you opt for traveling from 
Beijing to Moscow, through Cen-
tral Asia. Choosing this variant, 
you will be on one of the most 
important trade lines of the an-
cient civilization – the legendary 
Silk Road. Just like Alexander the 
Great and Marco Polo.


