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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 
przez Moskwę na Kamczatkę.

D ZIEŃ 2. Przylot do Elizowa malowniczo położonego u stóp 
Domasznych Wulkanów: Koriackiego i Awaczyńskiego. 
Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku. Transfer do 
Pietropawłowska Kamczackiego, największego miasta 
na półwyspie. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek 
po długim locie. Nocleg. 

D ZIEŃ 3. Całodzienny przejazd do Kozyriewska (590 
km). Po drodze kilka postojów, w tym przerwa na 
obiad w Miłkowie. Przy dobrej pogodzie roztacza 
się stąd przepiękny widok na najwyższy szczyt 
Kamczatki – Kluczewską Sopkę, wchodzący w skład 

grupy Kluczewskiej składającej się z 14 aktywnych i 
wygasłych wulkanów. Przekroczenie mostu na rzece 
Kamczatka. Przyjazd do Kozyriewska. Zakwaterowanie 
w guesthousie. Nocleg. 

D ZIEŃ 4. Śniadanie. Przejazd autem do podnóży wulkanu 
- Płaski Tołbaczik. Założenie bazy namiotowej w 
niesamowitej scenerii wśród zwałów lawy. Posiłek. 
Następnie wyjazd na oglądanie „martwego lasu”. Powrót 
do obozowiska. Kolacja. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 5. Śniadanie. Trekking na wulkan Płaski Tołbaczik 
(ok 5-7 godzin), największy i najbardziej aktywny z 
kamczackich wulkanów. Tołbaczik składa się on z 
dwóch wulkanów: Płaski Tołbaczik (3082 mnpm) oraz 
Ostry Tołbaczik (3642 mnpm). Powrót do bazy. Kolacja. 
Nocleg w namiotach. 

D ZIEŃ 6. Śniadanie. Eksploracja pól lawowych 
powstałych po erupcjach wulkanu w 2012 roku. Po 
obiedzie pożegnanie z bazą pod Tołbaczikiem i wyjazd 
do eweńskiej wioski Esso (150 km) położonej nad 
brzegiem rzeki Bystra. Zakwaterowanie w guesthousie. 
Nocleg w Esso. 

D ZIEŃ 7. Śniadanie. Wyjście na zwiedzanie i okazja do 
zapoznania się z kulturą miejscowych ludów, czyli wizyta 
w najciekawszym muzeum etnograficznym na Kamczatce, 
które zawiera zbiory unikatowych szamańskich atrybutów, 
artefakty i wyroby ludowe. Przejazd nad rzekę Bystrą. Po 
drodze lunch w Miłkowie. Rozbicie bazy namiotowej nad 
rzeką. Kolacja. Nocleg w namiotach. 

D ZIEŃ 8. Śniadanie. Rafting na rzece Bystrej, jednej 
z największych rzek na Kamczatce. Podziwianie 
malowniczych krajobrazów, łowienie pstrągów. Po 
drodze postój na lunch następnie kontynuowanie spływu. 
Wieczorem zasłużona kolacja i nocny połów ryb. Nocleg w 
namiotach.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu, spakowanie namiotów i dalszy rafting z 
możliwością łowienia pstrągów. Po zakończonym wpływie, 
lunch nad brzegiem rzeki. Transfer do Pietropawłowska. 
Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. Nocleg.

D ZIEŃ 10. Śniadanie. Przejazd do portu morskiego w Zatoce 
Awaczyńskiej. Kilkugodzinny rejs po Zatoce (5-6 godz.). 
Przy dobrej pogodzie okazja do złowienia własnej ryby 
na otwartym oceanie. Przy odrobinie szczęścia spotkać 
będzie można foki, uchatki, lwy morskie, a czasem nawet 
i wieloryby. Degustacja świeżo złowionych ryb. Powrót 
do portu. Przejazd na południe, w region Mutnowsko-
Goriełowskiej grupy wulkanów (100 km). Założenie bazy 
namiotowej w jednej z dolin.  Kolacja. Nocleg w namiotach. 

D ZIEŃ 11. Śniadanie. W planie wejście na wulkany: Goriełyj 
(1829 m n.p.m.). Istnieje szansa zdobycia szczytu poprzez 

przejście przez cztery sąsiadujące z nim kratery wulkanów. 
Realizacja planu uzależniona będzie od warunków 
pogodowych i śniegowych. Zimą grubość warstwy białego 
puchu sięga tu czasem 20 metrów!!! Powrót do obozowiska 
na nocleg. Nocleg w namiotach.

D ZIEŃ 12. Śniadanie. Dziś w planie całodzienna wyprawa 
w rejon wulkanu Mutnowskij (2322 mnpm). Wejście na 
szczyt wulkanu i eksploracja regionu krateru. Po południu 
powrót do Pietropawłowska Kamczackiego. Po drodze 
możliwość kąpieli w jeszcze dzikich gorących źródłach. 
Przyjazd do miasta. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

D ZIEŃ 13. Z Śniadanie. Przejazd w rejon wulkanu 
Awaczyńskiego. Założenie bazy. Dla chętnych możliwość 
wzięcia udziału w wycieczkach fakultatywnych:

 1. Wycieczka helikopterem nad Jezioro Kurilskoye (7 godz.). 
Wypatrywanie niedźwiedzi brunatnych łapiących łososie. 
W drodze powrotnej lądowanie w  Kalderze Ksudach i przy 
gorących źródłach, czas na kąpiele. Po spacerach będzie 
można posilić się lokalnymi przysmakami.

 2. Wycieczka helikopterem do Doliny Gejzerów i Kaldery 
Uzon (6-7 godz.). Przelot nad aktywnym wulkanem 
Karymsky i Małym Semjaczikiem. Wspinaczka do gejzerów 
i błotnych basenów. W drodze powrotnej lądowanie nad 
rzeką Zhupanowa – lunch i kąpiele w gorących źródłach.

 3. Wyprawa na nurkowanie. Dla doświadczonych nurków 
nurkowanie na głębokości 40 m, dla początkujących do 4 
m z instruktorem. Zapewniony niezbędny sprzęt i wstępny 
trening. Wieczorem transfer do bazy. Kolacja. Nocleg w 
namiotach.

D ZIEŃ 14. Śniadanie. Krótki instruktaż. Wspinaczka (6-8 
godz.) na szczyt wulkanu Awaczyńskiego (2751 mnpm). 
Wulkan nigdy nie śpi, każdego dnia słychać jego pomruki, 
widać wydobywającą się z niego parę, żółte kłęby siarki… 
Podziwianie niesamowitych widoków, pól lawowych, doliny 
Nalyczewo i sąsiadujących wulkanów. Powrót do bazy. 
Kolacja. Przejazd do Pietropawłowska. Zakwaterowanie w 
hotelu. Ostatnia noc na Kamczatce.

D ZIEŃ 15. Śniadanie. Ostatnia możliwość zakupienia 
łososia i kawioru na targu rybnym w  Pietropawłowsku i 
okazja, by poszukać pamiątek. Transfer na lotnisko. Wylot 
do Moskwy. Z samolotu jeszcze raz możemy podziwiać 
ośnieżone szczyty. Przylot do Moskwy. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Możliwość wieczornego spaceru po 
Arbacie i Placu Czerwonym. Nocleg.

D ZIEŃ 16. Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. 
Przylot do Warszawy. Zakończenie wyprawy. 

UWAGA: Istnieje możliwość przedłużenia samodzielnego 
pobytu w Moskwie.

ROSJA - Kamczatka „W pierścieniu ognia”

TERMINY:

CENA: 

7650 PLN + 1 930 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 650 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 930 USD uczestnik zabiera ze sobą na wyjazd

CENA ZAWIERA:

-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Moskwa - 
Pietropawłowsk Kamczacki - Moskwa - Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach, guesthousach; pokoje 
2 osobowe, w czasie trekkingu zakwaterowanie w 
namiotach turystycznych 2-os. 

- wyżywienie: śniadania, 3 posiłki dziennie w trakcie 
trekingu

- wizę rosyjską
- transport na całej trasie: mikrobus, autobus, prom, 

ciężarówka
- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
- rozszerzone o sporty ekstremalne ubezpieczenie Europa 
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  wycieczki fakultatywne 
- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 70 USD
- napiwki: 70 USD

UWAGA: ze względu na specyfikę trasy wymagany 
jest dobry stan zdrowia i doświadczenie podróżnicze. 

29.06 - 14.07.2017
20.07 - 04.08.2017

08.08 - 23.08.2017
25.08 - 09.09.2017


