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KMATOL

Wyprawa na Kamczatkę – do krainy wulkanów
PIETROPAWŁOWSK KAMCZACKI – KOZYREWSK – WULKAN TOLBACZIK –
– ALAID/KLESZNIA – WULKAN AWACZA – PARATUNKA – WULKAN MUTNOWSKI I GORELI

15 dni
1.950 €
Wulkan Awacza – (2.741 m) najbardziej aktywny wulkan Kamczatki
Wulkan Mutnowski – (2.323 m) najszerszy i największy na Kamczatce
Wulkan Tolbaczik – (3.082 m) jedne z najpotężniejszych erupcji wulkanicznych Wysp Kurylskich i Kamczatki
Zwiedzanie miejsca testów sowieckich pojazdów księżycowych
Rejs po rzece Bystraja („Szybkiej“) – jeden z najbardziej malowniczych zakątków na Kamczatce
Uchá – specjalność Kamczatki, tradycyjna zupa rybna
Lot do Doliny Gejzerów – program fakultatywny

Usługi wliczone w cenę:

Dodatkowo można u nas zamówić:

☑ 7 noclegów w pok. 2-osobowych ze śniadaniem zgodnie z trasą

☑ bilet lotniczy (od ok. 1.000 € od osoby w obie strony w zależności

☑ 6 noclegów pod namiotem lub w lokalnych chatkach

od miejsca wylotu, daty zamówienia i daty podróży)

☑ pełne wyżywienie w trakcie trwania wycieczek (obsługa kucharza)

☑ lot do Doliny Gejzerów: około 500-600 € od osoby

☑ zwiedzanie Pietropawłowska wraz z biletami wstępu

☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą (26 €)

☑ rejs rzeką Bystraja oraz inne przewidziane w programie wycieczki,

☑ ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (2,4% ceny imprezy)

transfery, wędrówki i spacery
☑ obsługa lokalnego przewodnika w języku rosyjskim, tłumacza
☑ wiza do Rosji, w tym voucher turystyczny i opłata konsularna

Koszty dodatkowe od osoby:
☑ wyżywienie nie przewidziane w programie i napiwki

☑ wszystkie konieczne zezwolenia
☑ rejestracja na miejscu

Zapraszamy Państwa na 2-tygodniową wyprawę na Kamczatkę!
Podczas wspinaczki na Wulkan Tolbaczik odkryją Państwo wyjątkowe miejsca: jaskinie i dawne strumienie lawy będzie można obserwować
z wewnątrz i na zewnątrz, zobaczą Państwo Martwy Las – miejsce, w którym po wybuchu wulkanu znowu pojawia się zieleń. Będzie także okazja obserwacji wulkanów wschodniej strefy wulkanicznej Kamczatki, a podczas wycieczki do wulkanu Goreli możliwość podziwiania i fotografowania rozciągającej się z niego imponującej panoramy. Podczas rejsu rzeką Bystraja będą mogli Państwo cieszyć się smakiem samodzielnie
złowionych ryb – świeżo przyrządzonych przez lokalnego kucharza.
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Podczas całej trasy o długości około 1.500 km, która poprowadzi Państwa przez półwysep, towarzyszyć nam będzie samochód terenowy
(GAZ lub KAMAZ), który pozwoli łatwo przedrzeć się przez najbardziej trudne tereny do miejsc przewidzianych w programie. Samochód ten
będzie transportował potrzebny sprzęt, wyżywienie i Państwa bagaż.
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Program wycieczki

1 dzień: Lot na Kamczatkę.

12 dzień: Po śniadaniu wycieczka piesza do krateru wulkanu Mutnow-

2 dzień: Lądowanie w Pietropawłowsku Kamczackim. Transfer z lot-

skiego – najszerszego i największego na Kamczatce. Różnica wysoko-

niska do hotelu. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie mia-

ści wynosi 800 m – 1.560 m. Rozkoszując się widokiem na czynny wul-

sta. Nocleg w hotelu.

kan, a zarazem najbardziej aktywne ekshalacje wulkaniczne na Kam-

3 dzień: Po śniadaniu przejazd do wioski Kozyrewsk położonej niedaleko wulkan Tolbaczik, nad brzegiem rzeki Kamczatka. Nocleg
w skromnych drewnianych domkach lub namiotach.
4 dzień: Wycieczka do wulkanu Tolbaczik i obozowiska Leningradzew.
Budowa pola biwakowego. To właśnie tutaj, na łonie fascynującego krajobrazu, u podnóża zlodowaconego wulkanu Tolbaczik, zostały przetestowane pierwsze pojazdy księżycowe! Nocleg w skromnych drewnianych domkach lub namiotach.
5 dzień: Wspinaczka na legendarny Płaski Tolbaczik (3.082 m n.p.m).
Z tej wysokości dokładnie widać układ kraterów. Na północy widać majestatyczną grupę Kljuczewskaja, a wśród niej najwyższy aktywny wulkan Eurazji. Trasa nie jest trudna i trwa 9 godzin. Nocleg w skromnych
drewnianych domkach lub namiotach.
6 dzień: Dzisiejsza trasa prowadzi przez krajobraz „księżycowy”. Można
podziwiać ślady aktywności wulkanicznej w różnym wieku. Odwiedzimy
miejsce, w którym były testowane radzieckie pojazdy księżycowe. Następnie przejazd do Martwego Lasu na miejsce katastrofalnych erupcji
z 1975 r. Zobaczymy złoża siarki, zaobserwujemy osadzanie się błota,
mułu i szlamu, zajrzymy także do środka lawowej jamy. Powrót do obozowiska. Nocleg w skromnych drewnianych domkach lub namiotach.

czatce i gorące źródła, zjemy obiad. Następnie będziemy kontynuować
wędrówkę przez wąski kanion, bezpośrednio do krateru. Wyprawa do
miejsca ekshalacji wulkanicznych i powrót przez wodospad Opasni
("Niebezpieczny") znajdujący się w pobliżu kanionu. Cała dzisiejsza wyprawa trwa 11 godzin. Nocleg w internacie.
13 dzień: Rano przejazd do wulkanu Goreli. Wspinaczka na wulkan
z widokiem na kraterowe jezioro siarkowe. Różnica wysokości: 1.100 m
– 1.830 m. Przerwa na obiad. Zakwaterowanie w kurorcie Paratunka,
gdzie można zażyć kąpieli w hotelowym basenie termalnym. Nocleg
w

jednokondygnacyjnym

domu

mieszkalnym

na

osiedlu

Akros

w kurorcie Paratunka.
14 dzień: Ten dzień jest dniem rezerwowym na wypadek koniecznych
zmian w programie spowodowanych złymi warunkami pogodowymi. Jeżeli natomiast pogoda nam dopisze, będzie można go wykorzystać na
fakultatywny lot do Doliny Gejzerów. To unikatowe zjawisko przyciąga
naukowców i entuzjastów z całego świata. Podczas lotu można
podziwiać wulkaniczne krajobrazy Kamczatki wraz z jej aktywnymi
i wygasłymi wulkanami, pasma górskie, rzeki, jeziora i lasy. Tuż po
wylądowaniu helikoptera MI-8 zrozumieją Państwo, dlaczego to miejsce
jest nazywane "Perłą Kamczatki". Będzie okazja do zrobienia
wspaniałych zdjęć gejzerów i gorących źródeł. Dolina Gejzerów jest

7 dzień: Przejazd do bazy noclegowej nad rzeką Bystraja, gdzie się

ukryta w głębokim kanionie Kronotskiego Rezerwatu Biosfery, dlatego

rozbijemy i zjemy tradycyjną zupę rybną "ucha": Nocleg pod namiotami.

można do niej dotrzeć wyłącznie z powietrza lub na pieszo (piesza wę-

8 dzień: Rejs statkiem po rzece Bystraja, łowienie ryb. Następnie

drówka zajęłaby jednak 11 dni!). Kolacja pożegnalna. Nocleg w hotelu.

przejazd do obozowiska w Paratunce.

15 dzień: Po śniadaniu transfer na lotnisko. Powrót.

9 dzień: Wycieczka na płaskowyż wulkanu Awacza (900 m). Wycieczka po okolicy, wieczorny spacer. Nocleg w drewnianych chatkach.

Uwagi:

10 dzień: Wulkan Awacza (2.741m). Podczas wędrówki wokół krateru,

Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany

której towarzyszyć będzie fantastyczny widok, możliwość zobaczenia
z bliska krateru. Piknik na krawędzi krateru. Powrót i zakwaterowanie
w drewnianych chatkach.

został czas lokalny. Opłata konsularna może ulec zmianie. Oferta jest
ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji). Polecamy przysłanie

11 dzień: Po śniadaniu przejazd na płaskowyż wulkanu Mutnowskie-

zamówienia z 6- miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni

go. Po drodze przerwa na kąpiel nad malowniczo położonymi Wierch-

przed podróżą. Staramy się, aby program został zachowany jak najdo-

nio-Paratuńskimi źródłami termalnymi. Obiad nad rzeką Paratunka,

kładniej. Jednak ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i nie-

w pobliżu wodospadu Wiljuczińsk. Następnie zwiedzanie elektrowni

oczekiwane zdarzenia, na które nie mamy wpływu, nie możemy wyklu-

geotermalnej położonej u stóp czynnego wulkanu Mutnowskiego. Za-

czyć zmian w programie.

kwaterowanie pod namiotami lub alternatywnie w mieszkaniach pracowników elektrowni. Wieczorny spacer do źródeł.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

EYAND TRAVEL · Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

https://www.facebook.com/eyandtravel

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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