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D ZIEŃ 1. Spotkanie na lotnisku w Warszawie, wylot do 
Moskwy, przerwa tranzytowa i dalszy lot do Uchty.

D ZIEŃ 2. Przylot do Uchty w godzinach rannych, przesiadka 
na pociąg do jeszcze odleglejszej Inty, nocna trasa 
wygodnym sypialnym wagonem na północ.

D ZIEŃ 3. Przyjazd do poduralskiej Inty, przywitanie z 
miejscowymi łajkami, początek walki z meszkami i 
komarami. Zakupy prowiantu na drogę. Zakwaterowanie w 
azjatyckim hotelu turystycznym.

D ZIEŃ 4. Początek Północnej Drogi, zakup zezwoleń na 
wstęp do Parku Narodowego Jugd-Ba, załadunek bagaży 
na ciężarowego Urala i podróż po 140-kilometrowej drodze 
przez tajgę i tundrę do podnóża Uralu. Wieczorem dotarcie 
do dawnej kopalni złota „Żełany”, rozbicie obozowiska w 
pobliżu nad krystalicznymi górskimi jeziorami…

D ZIEŃ 5. Ruszamy w trudny, całodniowy marsz do podnóża 
Narodnej, szczytu na granicy kontynentów. Po drodze 
mijamy czumy – namioty koczowniczych Nieńców, stada 
renów i krystaliczne górskie jeziora. Dla morsów kąpiele w 
lodowatych wodach, zbieranie jagód, borówek. Wieczorem 
założenie bazy namiotowej nad górskimi jeziorkami pod 
szczytem Narodna.

D ZIEŃ 6. Aklimatyzacja przed atakiem szczytowym, dzień na 
lekkie spacery i sesje fotograficzne wśród stad reniferów… 
Nocleg pod namiotami.

D ZIEŃ 7. Atak na Narodną (1895 m.n.p.m.), szczyt na granicy 
Europy i Azji, marsz wśród górskich rumowisk i lodowców. 
Na szczycie symboliczne, euforyczne okrzyki radości, 
ale ciche – aby lawiny nie spowodować. Powrót do bazy. 
Nocleg pod namiotami. 

D ZIEŃ 8. Dalszy trekking wśród ostrych, postrzępionych 
szczytów Subpolarnego Uralu… Możliwość łapania ryb w 
górskich jeziorach, uczta z mięsa renifera, można nabyć też 
tanio piękne skóry… Nocleg pod czystym uralskim niebem 
w namiotach….

D ZIEŃ 9. Powrót do kopalni „Żełany”, po drodze kolekcjonerzy 
zbierają wielkie kryształy, smakosze borówki, maliny. 
W kopalni czeka już transport w postaci niezawodnego, 
ciężarowego Urala. Wypoczynek na biwaku nad jeziorem w 
górskiej dolinie.

D ZIEŃ 10. Przejazd ciężarówką nad uralską rzekę Kożym, 
krótkie szkolenie raftingowe. Rozpoczęcie raftingu górską, 
ale spokojną rzeką… Noclegi na biwakach w namiotach lub 
myśliwskich chatkach.

D ZIEŃ 11-12. Dalszy rafting, połowy chariusów i pstrągów, 
biwaki na malowniczych brzegach, menu z grzybów, 
borówek, malin. Wieczorem przybicie do miejscowości 
Kożym (na linii trans uralskiej). Wyruszenie w podróż w 
wygodnym sypialnym pociągu. Przejazd do miasta Uchta.

D ZIEŃ 13. Przyjazd do Uchty, zakwaterowanie i wypoczynek 
w hotelu turystycznym, krótkie zwiedzania typowego dla 
Północy „skoszarowanego miasta” (zbudowane w 1943 
przez więźniów GUŁAGU, m.in. Polaków).

D ZIEŃ 14. Wczesno poranny przelot do Moskwy, 
zakwaterowanie w hotelu 3*. Zwiedzanie miasta: Kreml, 
Muzeum Trietiakowa, Plac Rewolucji, Arbat, moskiewskie 
metro.

D ZIEŃ 15. Wyjazd na lotnisko w Moskwie, przelot do 
Warszawy.

TERMINY:
15.06 - 29.06.2017 07.08 - 21.08.2017

CENA: 
6 760 PLN + 1 320 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 760 PLN na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)
III rata: 1 320 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA OBEJMUJE:
-  przeloty na trasie Warszawa – Moskwa – Uchta, 

Moskwa – Warszawa
- transport: pociąg z miejscami sypialnymi, auta 

terenowe przystosowane do przewozu osób, metro
- zakwaterowanie: hotele turystyczne w Uchcie i Incie, 

hotel 3* w Moskwie, w chatkach myśliwskich lub pod 
namiotami

- wyżywienie: śniadanie w hotelu w Moskwie, na całej 
trasie przygotowujemy 3x dziennie z zakupionych 
produktów

- opiekę pilota – przewodnika
- wizę
- ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 

000 EUR)

CENA NIE OBEJMUJE:
-  biletów wstępu do parku narodowego, opłaty za 

transport lokalny w miastach: 100 USD
- kosztu raftingu: ok 100 USD
- opłat lotniskowych: ok 25 USD
- wynajęcia konia: 150 USD

ROSJA: URAL z trekkingiem i raftingiem


