
 

                 Nasze wyprawy organizujemy w terminach od 25 maja do 14 września każdego roku 

                 Czas trwania zróżnicowany, ale standardowo waha się od 14 do 16 dni, w zależności od typu wyprawy 

                                                      
Plan szczegółowy wyprawy - „Dolina Mocy”, Jez.Teleckie, Kanion Czułuszman 

(Trochę Duszy, trochę ciała -  objazdówka, rafting, konie) 
 

Koszt wyprawy - 1680 Euro ( plus bilet lotniczy i wiza) 

 

Wyprawa objazdowa z elementami : rajd konny (4 dni), spływ raftingowy ( 3 dni), zwiedzanie ( 7 dni), 

 

1 dzień –   Przelot Berlin –Barnaul (Rosja) – Gornoałtajsk (transport samochodowy) 
Wylot z Berlinia Schenefeld lub dowolnego lotniska świata. Przesiadka tranzytowa na lotnisku w Moskwie. Przelot do Barnaul, 
gdzie oczekuje pilot lub koordynator, a następnie podstawionym busem docieramy do Gornoałtajska (ok. 300 kilometrów), 
Zwiedzanie  miasta, stolicy Górnego Ałtaju, muzeum, załatwianie formalności. Śpimy w hotelu lub bazie turystycznej, kolacja. Czas 
na odpoczynek i zresetowanie po podróży przez pół Rosji. 
 

 
 

 

2 dzień  
Śniadanie, pakujemy się. Tak naprawdę dopiero teraz wjeżdżamy w rejon, który nas interesuje. Na obiad zatrzymujemy się w 
naszej głównej bazie „CAT”.  Kompletujemy sprzęt, potrzebny nam  w naszej ekspedycji ( przymierzamy pianki, kaski itd.)  
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. Docieramy do magicznej doliny „Karakoł”, gdzie znajdują się 
kamienne obeliski mocy, zwane „Stułami” oraz petroglify naskalne (pierwotne ryciny), nawet z epoki kamienia łupanego. Cała 
Dolina Karakoł jest uważana przez miejscowych za miejsce Mocy i faktycznie można tam wyczuć energię. Przez dwa dni 
spróbujemy dotrzeć do Szamana z okolic Karakoł. Prawdopodobnie przyjmie nas, ale nie można zagwarantować , iż go spotkamy. 
Będziemy próbować  się spotkać z tzw. „ Sierioznym Szamanem”, osobą niekomercyjną. Tak naprawdę to Szaman decyduje, czy 
poświęci nam czas, a pieniądze nie grają tu roli. 
 

  



 

3 -6 dzień ( 4 dni rajdu konnego) 

 Rano jemy śniadanie i wyruszamy w pięciodniowy rajd konny w okolice świętej góry: „Uczu-en-Meg” Nocujemy na szlaku. Wokół 
dzika, nieskalana przyroda, Kraina magii i „Duchów”  Odwiedzamy jezioro, które przez Ałtajców jest uważane za święte. Podobno 
nie można się w nim kąpać, ponieważ jest zamieszkałe przez dziwną istotę (ałtajska wersja potwora Loch Nes), która nie 
wszystkich kapiących akceptuje… 
Zwiedzamy także pozostałości po stalinowskich gułagach- obozach pracy, gdzie ręcznie wydobywano kiedyś uran.  
 

 
 
7dzień 
Po czterech  dniach rajdu konnego wracamy do bazy - dzień odpoczynku. Odwiedzamy uroczysko „Kałbak-Tasz”, miejsce rytualne 
dawnych mieszkańców tych ziem.   
 

 
 

8- 10 dzień ( 3 dni spływu raftingowego)                                                                                                                                                                  

Po śniadaniu opuszczamy  gościnna bazę „Ary Kem” i  transportem samochodowym docieramy do rzeki Katuń, gdzie zacznie się 

nasza przygoda z raftingiem. Kompletujemy sprzęt, ubieramy się w kombinezony, zakładamy kamizelki i „puszczamy” się w dół 

naszą rzeką . Katuń jest największą  i jedną z najpiękniejszych rzek Ałtaju. Ałtajcy nazywają ją  „ Matką rzek”. Niezwykle 

malownicza i ciekawa. W zależności od pory roku, jej wody zmieniają swój kolor. Czasami ma odcień seledynowy, momentami 

szary lub granatowy. Będziemy spływać   tzw. Średnią Katuń, która ma trzeci- czwarty stopień trudności górskiej. Przygotujcie się 

na dni pełne wrażeń, ale nie obawiajcie się. Bęie pod opieką profesjonalnych instruktorów z Ałtaju. W tej branży uchodzą za 

najlepszych na świecie. 

 

 



Plan dnia: Pobudka, śniadanie, przygotowywanie do spływu . Przyzwyczajamy się powoli do 
przez progi. Czekają nas fale progu „Ilgumien” (4 klasa trudności
się na przytulnej przystani «Kyzył-karaczi». Stawiamy namioty, 

 

Przez cały czas spływu, przepłyniemy około 250 kilometrów. Pokonamy 
(Lewatywa,4 kl.), „Tieldiektien- 1” (4 kl.) i „Tieldiektien’
namiotach. Tylko góry i piękny kanion rzeki „ Katuń” Po drodze jedna 
wodzie. Dwunastego dnia wyprawy dopływamy do wsi
kolacja – wszystko będzie gotowe do naszego przyjazdu. Odpoczywamy i 

 
11-14 dzień ( objazdówka) 
Dni zwiedzania – wyruszamy samochodem i docieramy po całym dniu jazdy do przepi
namiotach i bazach turystycznych. Zwiedzamy bardzo spektakularny kanion, „
koniec przepływamy statkiem najpiękniejsze i najwi
„Szambali”   Ostatnią noc nocujemy w bazie turystycznej i przygotowujemy si
 
15 dzień  
Wcześniej rano musimy być  na lotnisku - wracamy do  Polski ( przesiadka w Moskwie)

Nasz  zakładany  program  w miarę mo
kondycji uczestników. Jestem jednak  przekonany,
że pokochacie go równie mocno jak wszyscy, którym go pokazali

miejsc na  świecie, Ałtaj jako region, wywołał u mnie lekkie uzale

Niestety  podejrzewam, że spotka

Profesjonalni instruktorzy oraz przewodnicy

bezpieczeństwem. Nasze wyprawy na Ałtaj zdecydowanie różnią się od standartowy

emocjonująco i niebanalnie. Czasami trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć smak odkrywania 

pierwotnych terenów przepięknej 

 Program ze wszystkimi szczegółami, jest przygotowywany 

zapewnienia  Klientom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa.

 

śniadanie, przygotowywanie do spływu . Przyzwyczajamy się powoli do wodnego żywiołu i przechodzimy 
nas fale progu „Ilgumien” (4 klasa trudności), „Kadrinskaja rura” (3 kl.) i „Grzyby Niejadalne” 

». Stawiamy namioty, zbieramy drewno na ognisko  i odpoczywamy, a nasi instruktorzy 
przygotowują smaczna kolacja 

Przez cały czas spływu, przepłyniemy około 250 kilometrów. Pokonamy jeszcze progi: „Szabasz” , „Paganka”, Ajulinskij” 
1” (4 kl.) i „Tieldiektien’- 2” (4 kl.), „Bijka” (2 kl.), „Czeburach” (3 kl.), „Jełandinskij” (3kl). Nocleg w 

zeki „ Katuń” Po drodze jedna „ruska sauna”, gdzie możemy się wygrzać i umyć w gorącej 
opływamy do wsi  Elanda, udamy się na bazę turystyczną  „U Saszy”

wszystko będzie gotowe do naszego przyjazdu. Odpoczywamy i  nocujemy na bazie w 

wyruszamy samochodem i docieramy po całym dniu jazdy do przepięknej Doliny Czułuszman. Nocujemy w 
namiotach i bazach turystycznych. Zwiedzamy bardzo spektakularny kanion, „Kamienne grzyby” i  wodospad 

kniejsze i największe Jezioro Teleckie, w którym podobno znajduje si
 noc nocujemy w bazie turystycznej i przygotowujemy się do powrotu 

wracamy do  Polski ( przesiadka w Moskwie) 

ę możliwości staramy się  realizować. Trochę
przekonany, że świat jaki  zobaczycie – jego magia i energia spowoduje, 

e pokochacie go równie mocno jak wszyscy, którym go pokazaliśmy. Mimo, że widział
Ałtaj jako region, wywołał u mnie lekkie uzale

że spotkać to może  również Was – także strzeż

       

truktorzy oraz przewodnicy, wprowadzą Was w ten tajemniczy świat, czuwając jednocześnie nad 

bezpieczeństwem. Nasze wyprawy na Ałtaj zdecydowanie różnią się od standartowych ofert. Nie są to typowe wycieczki 

trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć smak odkrywania 

przepięknej Syberii. Ostatnie naprawdę dzikie miejsca na ziemi

, jest przygotowywany na długo  przed wyjazdem, a

Klientom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa.

wodnego żywiołu i przechodzimy 
” (3 kl.) i „Grzyby Niejadalne”  Zatrzymujemy 

i odpoczywamy, a nasi instruktorzy 

 

asz” , „Paganka”, Ajulinskij” 
2” (4 kl.), „Bijka” (2 kl.), „Czeburach” (3 kl.), „Jełandinskij” (3kl). Nocleg w 

gdzie możemy się wygrzać i umyć w gorącej 
turystyczną  „U Saszy”. Gorąca sauna, smaczna 

nocujemy na bazie w drewnianych domkach.  

ęknej Doliny Czułuszman. Nocujemy w 
amienne grzyby” i  wodospad „Кур-куре” .Na 

ksze Jezioro Teleckie, w którym podobno znajduje się wejście do legendarnej 

 

. Trochę  zależy  od pogody oraz 
jego magia i energia spowoduje, 
że widziałem już trochę ciekawych 

Ałtaj jako region, wywołał u mnie lekkie uzależnienie. 

że strzeżcie się…!     

       Andrzej (Szaman) Ziółkowski                                                                                                                                  

wprowadzą Was w ten tajemniczy świat, czuwając jednocześnie nad 

ch ofert. Nie są to typowe wycieczki - bywa 

trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć smak odkrywania 

. Ostatnie naprawdę dzikie miejsca na ziemi. 

na długo  przed wyjazdem, a nasze działania zmierzają  do 

Klientom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa. 

www.ostojaszamana.pl 


