
 

WYPRAWY z „SZAMANEM” 

                                
świat - odkrywamy  siebie… „Polowania” fotograficzne    Szkolenia s 

     

 

     

Chcesz przeżyć prawdziwą przygodę ? 
Chcesz poczuć się jak odkrywca ? 

Zajrzeć w miejsca pełne magii i tajemnicy, spotykając się z pierwotną przyrodą? 
  

Zobaczysz ostatnie, naprawdę dzikie miejsca świata 
 

Wyprawa w góry Ałtaju - (Południowa Syberia) 
 

A to wszystko z Andrzejem Ziółkowskim, ekstremalnym podróżnikiem, który od 20 lat eksploruje  
najdziksze tereny naszej planety 

 
 

   Przykładowy  plan: 
   5 dni trekkingu konnego (nie są potrzebne umiejętności hipiczne-ważne, aby nie bać się dużego zwierzęcia) 
   5 dni spływu po rzekach Czui i górnej Katuni ( 4 klasa trudności górskiej - rafting ) 
   4 dni objazdówka 

 
To nie jest wycieczka do Egiptu - to jest aktywna turystyka!!!  Niekiedy będziemy zmęczeni i mokrzy. Musimy  działać 

zespołowo i pomagać sobie wzajemnie. Czasami będzie uciążliwie, ale dotrzemy w miejsca wyjątkowe i przeżyjemy 

przygody na co dzień nieosiągalne… 
Andrzej (Szaman) Ziółkowski 

                                                                       ZAPRASZAMY  DO  EKIPY 



                                
 

 

Syberia - przełamywanie granic… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                      

 

 

  

     

Profesjonalni instruktorzy 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 przysłowiowe         

wycieczki - bywa emocjonująco i niebanalnie. Niekiedy trzeba walczyć ze słabościami i niewygodą, ale nasi Klienci mogą poczuć 

smak odkrywania pierwotnych terenów Syberii, poznając  swój charakter, relacje międzyludzkie i umiejętność współpracy. 

Wszystko to okraszone jest sporą dawką adrenaliny i zabawy. Kończymy wyprawę pewną dozą komfortu, aby Ałtaj syberyjski nie 

kojarzył się w pamięci jedynie z dziką przyrodą i trudami na szlaku. 

 Program ze wszystkimi szczegółami ustalamy na długo  przed wyjazdem, a nasze działania zmierzają  do zapewnienia 

naszym Klientom niezapomnianych przeżyć i przede wszystkim bezpieczeństwa. 

Staramy się, aby nasze wyprawy  były jak najbardziej zróżnicowane. Pod opieką moją i rdzennych ałtajskich 

przewodników, odkrywamy konno najdziksze góry świata. Przepływamy pontonem górskie rzeki o zróżnicowanej skali trudności. 

Samochodami terenowymi docieramy do bezludnych  jezior, pełnych ryb. Prowadzimy trekkingi po najwyższych pasmach Ałtaju,   

a nawet pod okiem wytrawnych alpinistów, wchodzimy na najwyższą górę Syberii Biełuchę ( 4506 m. npm - jeśli oczywiście Duchy 

Ałtaju i pogoda na to pozwolą ☺). Czasami, po globtroterskich przygodach, organizujemy rejs po największym jeziorze tego 

regionu - Jeziorze Teleckim (zwanym „Drugim Bajkałem”). Opływamy je szybką motorówką, zwiedzając liczne wodospady na 

naszej drodze.  Na koniec organizujemy  prawdziwe spotkanie z Szamanem lub wizytę w bardzo ciekawym muzeum, jakie mieści 

się w Gornoałtajsku, stolicy tego regionu. Ilość atrakcji jest uzależniona od rodzaju wyprawy. 


