Wyprawy z „Szamanem”

Kamczatka - Ziemia wulkanów i niedźwiedzi…

Data wyprawy : 20 lipiec -03 sierpień 2019r.
Ilość uczestników : minimum 8 osób
Wyprawa objazdowa z elementami:

Trekking i zwiedzanie off- roadowe ( 6 dni),
Rejs po Oceanie Atlantyckim (1 dzień)
Rajd konny (4 dni),
Spływ wędkarski (3 dni),

Koszt wyprawy - 2850 Euro
( plus bilet lotniczy i wiza)

Program szczegółowy wyprawy
Dzień 1 - Przylot
Dzień przylotu, spotkanie w porcie lotniczym Piotropawłowsk-Kamczacki, transfer do hotelu, omawianie i korygowanie
programu,odpoczynek.

Dzień 2 - Trekking
6-00 śniadanie
7-30 wyjazd z hotelu samochodem
Po drodze robimy przystanki w miejscach wyjątkowo urokliwych : „Srebrne źródło „ , „Rzeka « Paratunka”, „Wiluczinska przełęcz”
11-00 docieramy do krateru wulkanu „Przypalony”, lunch, urządzenie obozu, rozkładamy namioty.
12-00 wspinaczka trekkingowa na Wulkan „Przypalony”
Działający wulkan o wysokości 1829 metrów. Początek wspinaczki rozpoczynamy na wysokości 1000 m npm. Wulkan jest typu
«Hawajskiego » posiada 9 stożków i 11 kraterów. Wchodzimy na jeden z podwójnych kraterów, w którym znajduje się kwasowe
jezioro.
17-00 Wieczorem ognisko, kolacja, odpoczynek w obozie, nocleg w namiotach.

Dzień 3 - Trekking
7-00 śniadanie
8-00 przejazd do podnóża wulkanu „Mutnowskij”
9-00 Po drodze zwiedzamy „Niebezpieczny Kanion” z widokiem na 80-metrowy wodospad

9-30 wchodzimy na aktywny krater wulkanu „Mutnowskij”
Wysokość wulkanu 2323 m, początek wspinaczki 1000 m. Kończymy wspinaczkę na 1700 m npm
Wulkanu „Mutnowskij” ma unikalny charakter -jedyny wulkan na Kamczatce, w krater którego można wejść, dzięki wyrwie
wulkanicznej. Kamienie wylkaniczne, borowinowe kotły, lodowce -całe piękno wulkanu pod naszymi stopami…
13-30 powrót do obózu.
14-30 obiad w obozie, odpoczynek.
18-00 kolacja, ognisko

Dzień 4 - Trekking
7-00 śniadanie
8-00 Składamy obóz, przejazd do „Mutnowskoj”geotermalnej elektrowni i „Doliny mini gejzerów”
10-00 Triekking w kierunku „Letniskowych gorejących źródeł»
14-00 Obiad
15-00 Powrót do hotelu. W czasie drogi przystanki do wyboru: Kąpiel w dzikich gorących źródłach, albo wodospad „Spokojny” w
źródlanej dolinie.
19-00 Przybycie do hotelu, odpoczynek

Warianty transportu na wulkany: 2 japońskie samochody terenowe ( nie docierające w wyjątkowo trudne miejsca), albo samochód
Gaz 66, specjalnie przystosowany do ekstremalnych tras ( tzw „rosyjski off-road” ☺)

Dzień 5 - Wycieczka nad Ocean Spokojny.
Morska przejażdżka z łowieniem ryb. „Awaczinskij” Zalew z wyjściem na Ocean Spokojny.
7-00 śniadanie
7-30 transfer na mały statek.
Wyjście z portu „Morwokzał”, do zatoki „Cichej”, przepływamy obok głazów wyspy „Babuszkin”, dalej statek posuwa się ku
wyspiarskim skałom« trzech Braci ».Tu przewidziany krótkotrwały postój dla wyjątkowych miejsc fotografiznych.
Następnie wychodzimy w Ocean do wyspy Staruszków (akwen „Awaczinskogo” zalewu), opływamy
wyspę, obserwacja bogatej fauny morskich ssaków i ptaków. Chętni łowią ryby (flądra, morski okoń, lenok)
W czase postoju przewodnik będzie nurkować, aby zebrać z dna ewentualny posiłek z jeży morskich albo krabów(oczywiście dla
chętnych, którzy zechcą je popróbować)
Ikra jeży morskich- najbogatszy w białko morski produkt, może być wykorzystywane w profilaktyce wielu chorób.
Nieodłącznym składnikiem morskiej przejażdżki jest pojawienie się ryby „uhy” z gatunku łososiowatych.
Czas rejsu : 5-6 godzin , powrót do hotelu.

Dzień 6 - Rajd Konny
Wyjazd z miasta Piotropawłowsk-Kamczacki specjalnym samochodem terenowym
do rzeki „Schacyk” (60 km.) w miejsce, gdzie rozbijamy obóz namiotowy. Przekąska, zapoznanie się i krótki kurs obchodzenia się z
końmi, siodłanie. Ruszamy do „Timonowskich” gorących źródeł. Długość marszu -36 km. Na 18 kilometrze przekąska. Po przyjściu
do obozu-gorąca kolacja, kąpiel, odpoczynek.

Dzień 7- Rajd konny
Śniadanie. Odpoczynek w termalnych „Timonowskich” źródłach. Wody tych źródeł są
polecane do kąpieli zdrowotnych, w sytuacjach wyjątkowego osłabienie organizmu .
Wskazania: zaburzenia ruchowe, choroby wewnętrzne-, zaburzenia przemiany materii, schorzenia gastrologiczne, choroby skórne.
Zejście do wodospadu „Timonowskij”,
Kolacja, nocleg

Dzień 8,9 - Rajd konny
Śniadanie, zbieramy się w drogę powrotną. Przez góry konno docieramy do obozu namiotowego nad rzeką
„Schacyk”. Kolacja, powrót do miasta Pietropawłowsk-Kamczacki samochodem terenowym
Transfer do hotelu.

Dzień 10 - Reset
Dzień odpoczynku- tak zwany „rezerwowy” Pogoda na Kamczatce jest chimeryczna. Czasami utrudnia wykonanie założonego planu.
Dlatego zawsze jest „dzień rezerwowy” Możemy we własnym zakresie odpoczywać lub zwiedzać miasto i poznawać kulturę danego
rejonu.

Dzień 11 Rafting - spływ
Rankiem wyjazd.
Przystanek przy rzece „ Sokocz” (Przekąska tzw. „ perekus”).
Spływ rozpoczynamy od rzeki „Małki”. Przed wyruszeniem przygotowujemy ekwipunek raftingowy,
( kamizelki, pianki, kaski, wyposażenie) przechodzimy krótki instruktaż i wyruszamy na wodną przygodę.
Trudność rzek jest stosunkowo nieduża. (Nie tak jak na Ałtaju ☺ ) Ponton służy nam bardziej do przemieszczania się w dzikiej
krainie, częstego podziwiania żerujących na brzegu niedźwiedzi brunatnych i łowienia dużej ilości ryb.
Stajemy na nocleg, rozbijamy obóz. Odpoczynek, łowienie ryb z brzegu. Kolacja z ogniska. Nocleg w namiotach.

Dzień 12 Rafting - spływ
Śniadanie.Ciąg dalszy spływu. Podziwiamy dzikie, przepiękne krajobrazy, łowimy ryby. Tego dnia przepływamy ponad 30
kilometrów. Możliwe trofea wędkarskie dla chętnych: golec, mikiża, kundża, łosoś syberyjski.
Rozbijamy obóz, odpoczynek. Łowimy ryby z brzegu. Kolacja przy ognisku, nocleg w namiotach.

Dzień 13 Rafting - spływ
Śniadanie. Ciąg dalszy spływu, łowienie ryb, przechodzenie progów, obiad. W ten dzień czeka nas około 30 km. do pokonania.

Zakończenie spływu przy „Japońskim moście”. Składamy sprzęt raftungowy i ekwipunek.
Wyjazd do Pietropawłowska-Kamczackiego. W drodze powrotnej możliwa kąpiel w gorących „Appaczińskich Źródłach”.

Dzień 14 Do domu - dzień odlotu.
Śniadanie. Wyjście do miasta, ostatnie zakupy (taras widokowy, rybny rynek, upominki)
Transfer do portu lotniczego- kierunek Europa
Wracamy do domu

Nasz zakładany program, w miarę możliwości staramy się realizować. Trochę zależy od pogody oraz kondycji uczestników.
Jestem jednak przekonany, że świat jaki zobaczycie – jego magia i energia spowoduje, że pokochacie go równie mocno jak
wszyscy, którym go pokazaliśmy.
Andrzej (Szaman) Ziółkowski

Cena zawiera:

Cena nie obejmuje:

-zakwaterowanie w hotelu albo w domu gościnnym 3 *- 7 nocy
-transport, transfery
-śniadania w hotelu
-wyżywienie w terenie
-opiekę pilota koordynatora,
-przewodnicy konni
-dzierżawa koni
-specjalistyczny turystyczny ekwipunek
-wypożyczenie śpiwora (jeżeli jest niezbędne)
-wypożyczenie gumowych butów (jeżeli są niezbędne)
-ekwipunek do spływu raftingowego (rafty, pianki, wiosła, kamizelki)
-sprzęt do łowienia ryb
-podstawowe ubezpieczenie medyczne
-zezwolenia na wejście i poruszanie się w parkach przyrodniczych

- Obiad w dniu rezerwowym ( 9 dzień).
- Wędkarskie pozwolenia
- Alkohol
- Pamiątki
- Ubezpieczenie specjalistyczne

Profesjonalni instruktorzy oraz przewodnicy, wprowadzą Was w ten tajemniczy świat, czuwając jednocześnie nad
bezpieczeństwem. Nasze wyprawy zdecydowanie różnią się od standartowych ofert . Nie są to typowe wycieczki - bywa
emocjonująco i niebanalnie. Czasami trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć smak odkrywania
pierwotnych terenów przepięknej Syberii. Ostatnie naprawdę dzikie miejsca na ziemi.
Program, ze wszystkimi szczegółami jest przygotowywany na długo przed wyjazdem, a nasze działania zmierzają do
zapewnienia Klientom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa.
Dołącz do ekipy…www.ostojaszamana.pl

