
 

                  Nasze wyprawy organizujemy w terminach od 15 czerwca do 30 września każdego roku 

                 Czas trwania zróżnicowany, ale standardowo waha się od 7 do 14 dni, w zależności od ustaleń 

                               Plan szczegółowy wyprawy VIP survival –7dni            

                                                                             (opcja bez helikoptera) 

Wyprawa objazdowa z elementami : rafting ( 2 dni), konie (2 dni), quady (1 dzień), zwiedzanie  ( 1 dzień) 

 

 

   

 

1 dzień  :   Przelot  Warszawa– Moskwa - Gornoałtajsk (Rosja),  
Zbiórka na wyprawę w Warszawie lub w Berlinie na lotnisku. Wylot, przesiadka tranzytowa na lotnisku w Moskwie. Przelot do 

Gornoałtajska, hotel (pokoje dwuosobowe) Czas na ogarnięcie się i zresetowanie po podróży przez pół Rosji. Wieczorem 

zwiedzanie pięknego muzeum ałtajskiego, gdzie znajduje się starożytna mumia, słynna  „Princessa Ukoka”, kolacja  i wieczór 

integracyjny w restauracji. 

 

 

 



 

 
  

 

2 dzień: Koniec strefy komfortu… 
Przejazd do naszej bazy wypoczynkowej « CAT » (70 km), a następnie ruszamy na quadach w drogę. Każdy sam prowadzi swój 

quad. Pakujemy się w jeden worek (najpotrzebniejsze rzeczy)  oraz zabieramy prowiant na  5 dni.  

Ruszamy w głąb gór Ałtaju. Jedziemy  po „Czujskim trakcie” Jest to jedyna główna droga na Ałtaju. Prowadzi w kierunku Mongolii 

i jest uważana za jedną z 10 najpiękniejszych widokowo dróg świata. Biegnie przez przełęcze „Siemińskij”, „Czekietaman”, 

„Ułaganskij” i „Czerwoną bramę”.  Docieramy do magicznej doliny „Karakoł”, gdzie znajdują się kamienne obeliski mocy, zwane 

„Stułami” oraz petroglify naskalne (pierwotne ryciny), nawet z epoki kamienia łupanego. Wszystko można poczuć  i dotknąć . Cała 

Dolina Karakoł jest uważana przez miejscowych za Miejsce Mocy i faktycznie można tam wyczuć energię. 

Docieramy do obozowiska wieczorem, Rozbijamy namioty, pomagamy w szykowaniu pożywienia 

 

 

 

 



 
 

3- 4 dzień:  Przygoda z raftingiem… 
 

 
Tego dnia przygotowujemy się  do wodnej przygody. Docierają do nas pontony raftingowe, a my kompletujemy osobisty sprzęt, 
ubieramy się w kombinezony, zakładamy kamizelki i „puszczamy” się w dół rzeką  Katuń jest to największa rzeka Ałtaju, 
wyjątkowej urody. Przepłyniemy jej środkową, najpiękniejszą część, Przez dwa dni zrobimy około 100 kilometrów. Ciekawostką 

jest, że w środku wysokich gór mijamy tajemniczy obiekt. Jest to jedna z daczy Putina - prezydenta rosyjskiego, który docenił 

piękno tych gór i wybudował w tym miejscu ogromną posiadłość. Z wysokości rzeki, nie prezentuje się okazale, ale podobno pod 

ziemią znajduje się zdecydowanie więcej… Ale - o dziwo,  rzeki dla wodniaków nie zamknął. 

 
Pierwszego dnia czekają nas  fale progu „Ilgumien” (3 kl.), długi próg „Kadrinskaja rura” (3 kl.) i „Grzyby Niejadalne” (3 kl.). 
Zatrzymujemy się na przytulnej przystani « Kyzył-karaczi ». Stawiamy namioty, suszymy rzeczy i odpoczywamy, a nasi 
instruktorzy przygotowują smaczną kolację.Drugi dzień jest spokojniejszy, bardziej widokowy. Dwa dni  na raftingu będą pełne  
wrażeń, ale nie bójcie się, będziecie pod opieką profesjonałów z Ałtaju. W tej branży uchodzą za najlepszych na świecie. 
 
 

 

 

  

 

Kończymy spływ po południu  w wiosce Elanda, gdzie śpimy w drewnianych domkach i mamy możliwość skorzystać z ruskiej bani 

Rano czeka nas zupełnie inna przygoda… 

 

 

 



 

5-6 dzień: Rajd konny… 
Dwa dni konnej części trasy. Po śniadaniu i przydzieleniu koni  oraz krótkim szkoleniu,  grupa udaje się w drogę. Wiedzie ona przez 

kiedracz (cedrowy gąszcz). Tu podróżni w całej rozciągłości mogą nacieszyć się niepowtarzalną czystością  górskiego powietrza w 

połączeniu z przyjemnym aromatem lasu iglastego, który do reszty wypędzi z głowy myśli o cywilizacji. Przez polany leśne i gęste 

zarośla krzaków, ścieżka prowadzi na przełęcz z przepięknym widokiem na pasmo Monas .  

Zanurzamy się powoli  w świat pełen magii i dziewiczej przyrody, gdzie zdecydowanie łatwiej spotkać misia niż człowieka. Jest z 

nami tylko przewodnik, który zajmuje się końmi, pomaga i przygotowuje potrawy obozowe (śniadanie i obiadokolacja). Wszyscy 

uczestniczą w życiu obozowym: drewno na ognisko, przygotowanie półproduktów na posiłek, mycie garów itp. Musimy pamiętać, 

że jesteśmy na dalekiej Syberii i polegamy tylko na sobie. Pomagamy sobie i cieszymy się z naprawdę niesamowitej przygody. ( Ale 

drinków z parasolkami oraz leżaków z pewnością nie będzie  ).Drugiego dnia docieramy do bazy, kąpiemy się w bani i po kolacji 

udajemy się do Górnoałtajska  na lotnisko- kierunek Polska 

7 dzień :  
Przelot :  Gornoałtajsk - Moskwa - Warszawa lub Berlin 

 

  

 

Profesjonalni instruktorzy oraz przewodnicy, wprowadzą Was w ten tajemniczy świat, czuwając jednocześnie nad Waszym 

bezpieczeństwem. Nasze wyprawy na Ałtaj 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. 

                                                                                                                     Andrzej ( Szaman) Ziółkowski 

                      

  
                                                                                                                          www.ostojaszamana.pl 


