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WITAJCIE NA SZLAKACH 
JAPONII 

(WELCOME TO THE 
RAILWORLD JAPAN) 
 

Od środy 1 lipca, godz. 22:00 

 

Zaawansowana sieć japońskich kolei jest ceniona na 
całym świecie — czy można zatem wyobrazić sobie 
lepszy sposób na zwiedzanie Kraju Kwitnącej Wiśni, 
niż podróż koleją? Od lokalnych pociągów po słynne 
na całym świecie ekspresy Shinkansen: Henry 
Golding rusza na tory, aby rozpocząć wspaniałą 
podróż po Japonii. Jadąc z Hokkaido na Okinawę, 
podziwia zapierające dech w piersi krajobrazy 
i fascynujące miasta. Po drodze poznaje ciekawych 
ludzi, odkrywa lokalne targi i poznaje historię, 
kuchnię i kulturę całego kraju. Spotyka zapaśników 
sumo, skacze na bungee, bierze udział w nocnych 
wyprawach wędkarskich. Zapraszamy na wspaniałą, 
kolejową przygodę, która pozwala poznać piękno 
i kulturę każdego zakątka Japonii. 
 

 
 

 

MUZEALNE TAJEMNICE 

(MYSTERIES AT THE MUSEUM 
13) 
 

Od środy 1 lipca, godz. 16:10 

 

Don Wildman, człowiek zafascynowany historią, 
rozwiązuje największe i najdziwniejsze zagadki 
i tajemnice. Buszując po muzeach, instytucjach 
historycznych i niezbadanych archiwach odkrywa 
niezwykłe przedmioty i złowrogie artefakty kryjące 
w sobie niewiarygodne tajemnice przeszłości. 
Rozmawia z ekspertami, bada materiały archiwalne, 
przygotowuje niezwykłe rekonstrukcje wydarzeń: 
dzięki niemu odkrywamy ukryte skarby, poznajemy 
historie niesamowitych triumfów, potwornych 
zbrodni i bardzo dziwnych spotkań. 
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OD ROSJI PO IRAN - 
PRZEMIERZAJĄC KAUKAZ 

(FROM RUSSIA TO IRAN: 
CROSSING THE WILD 
FRONTIER) 
 

Od wtorku 21 lipca, godz. 22:00 

 

Granica między Europą a Azją to niebezpieczny, 
zdradliwy i niezbadany teren — a jednak podróżnik 
Levison Wood gotów jest się tam wybrać. Ta 
porywająca seria ukazuje wyczerpującą, liczącą 
ponad 4 tysiące kilometrów wędrówkę Levisona 
przez Kaukaz z Rosji do Iranu, wśród zachwycających 
krajobrazów, dziwnych ruin i starożytnych miast. W 
każdym odcinku Levison spotyka ludzi, dla których 
góry Kaukazu są domem — od prowadzących 
koczownicze życie pasterzy po mnicha-pustelnika — 
i dowiaduje się, w jaki sposób ci ludzie w pełni 
wykorzystują swoje unikalne środowisko. Zaczyna 
swoją przygodę w Dagestanie i przekracza kolejne 
granice, by dotrzeć do swojego ostatecznego celu: 
Morza Kaspijskiego. Jak ten doświadczony odkrywca 
poradzi sobie z jedną z najtrudniejszych wędrówek 
w życiu? 
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