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PRZED NAMI 

 
 

Ø   10 dni w siodle wśród dzikich i pięknych gór Kamczatki 
Ø   spotkania z Ewenami, reniferami i niedźwiedziami 
Ø   wspaniałe widoki na wulkany podczas rejsu statkiem po Zatoce Awaczyńskiej 
Ø   degustacja kawioru, łososia i innych przysmaków Kamczatki 

 
 
 
O WYPRAWIE 

 
 
Kamczatka to po dziś dzień jeden z najbardziej dzikich i nieznanych zakątków Ziemi. 
Nietknięta ludzką ręką przyroda, dziesiątki aktywnych wulkanów, czy gęsta tajga zamieszkana 
przez największą populację niedźwiedzia brunatnego na świecie to tylko niektóre z walorów 
półwyspu schowanego między Azją a Ameryką Północną. Dzięki nim podróżnicy i odkrywcy 
żądni mocnych wrażeń rok rocznie przybywają tu przeżyć prawdziwą przygodę i stanąć oko w 
oko z nieznanym. 
 
Kamczatka przez wiele lat była niedostępna dla ruchu turystycznego z powodu 
strategicznego położenia. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku władza radziecka 
zadecydowała o otwarciu regionu dla obcokrajowców. A region kryje w sobie wiele 
osobliwości. Znajdujące się tu 28 aktywnych wulkanów oraz ponad 100 uśpionych stanowi 
doskonały cel krótszych wycieczek i dłuższych wędrówek. Licznie występujące wody 
termalne zachęcają do kąpieli w gorących źródłach i cieszą się dużą popularnością zarówno 
wśród turystów jak i tutejszych mieszkańców. Niespotykanym nigdzie indziej zjawiskiem jest 
możliwość obserwowania niedźwiedzi brunatnych w ich naturalnym środowisku, a 
szczególnie podczas masowego polowania na łososie, kiedy to ryby płyną w górę rzeki, aby 
złożyć ikrę. 
 
Kamczatka to także rejon Rosji, gdzie rdzenni mieszkańcy – Itelmeni i Koriacy, oraz 
napływowi – Eweni, trudniąc się hodowlą reniferów żyją w zgodzie z naturą od setek lat. Nikła 
sieć drogowa i duże odległości sprawiają, że popularnym środkiem transportu jest tu 
helikopter. Przelot nad niedostępnymi terenami i wulkanami dostarcza niezapomnianych 
widoków i wrażeń. Kamczackie rzeki pełne są łososi, dlatego cieszą się dużym uznaniem 
wśród wędkarzy na całym świecie. 



 

 

NIEDŹWIEDZIM TROPEM  |  15 – 30 SIERPNIA 2020  |  KAMCZATKA - 3 - 

PLAN WYPRAWY 

 
 
1 dzień: Wylot na Kamczatkę 

Spotykamy się na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylatujemy na Kamczatkę. 
 
2 dzień: Pierwsze kroki po Pietropawłowsku Kamczackim 

W godzinach popołudniowych przylatujemy do Jelizowa na Kamczatce i jedziemy do 
oddalonego o kilkanaście kilometrów Pietropawłowska, stolicy Kamczackiego Kraju. 
Kwaterujemy się w hostelu tuż przy Placu Lenina i idziemy na lokalny rynek celem zakupu 
kawioru, wędzonego łososia i lokalnej wódki. Wieczorem udajemy się na spacer o zachodzie 
słońca nad Zatoką Awaczyńską. Nocleg w hostelu. 
 
3 dzień: Przejazd do Esso 

Wsiadamy w autobus rejsowy i ruszamy w całodniowy przejazd do miejscowości Esso 
malowniczo położonej w sercu Bystryńskiego Parku Przyrodniczego, u ujścia potoku Uksiczan 
do rzeki Bystraja. Po drodze robimy postój na degustację rosyjskich pierożków w wiosce 
Sokocz i obiad w miasteczku Milkowo. Po dotarciu do Esso kwaterujemy się w 
hostelu i rozpoczynamy przygotowania do rajdu. Spotykamy się z naszym lokalnym 
przewodnikiem, ustalamy trasę rajdu, pakujemy ekwipunek. Wieczorem kąpiel w gorących 
źródłach licznie występujących w okolicy. Nocleg w hostelu. 
 
4-13 dzień: Rajd konny wśród gór Kamczatki 

Rozpoczynamy dziesięciodniowy rajd konny przez góry Kamczatki na terenie Bystryńskiego 
Parku Krajobrazowego. Prowadzeni przez naszego lokalnego przewodnika podążamy 
porośniętymi tajgą górskimi dolinami i grzbietami w zupełnie dzikim i bezludnym terenie. 
Wielokrotnie pokonujemy wysoko położone górskie przełęcze i rwące strumienie. Gościmy u 
koczowniczych społeczności Ewenów trudniących się myślistwem i hodowlą reniferów, oraz 
mieszkających w jarangach, czyli połączeniu jurty z indiańskim tipi. Nocujemy w namiotach 
lub drewnianych chatach nad górskimi strumieniami i jeziorami. Gotujemy w kociołkach na 
ogniskach lub na koczowniczych piecykach. Cały nasz ekwipunek transportują dodatkowe 
juczne konie. Naszym lokalnym przewodnikiem jest myśliwy, który wtajemnicza nas w swój 
fach i zaznajamia ze światem roślinnym i zwierzęcym Kamczatki. Nie wykluczone, że 
staniemy oko w oko z niedźwiedziem, jeleniem lub innymi przedstawicielem kamczackiej 
tajgi. Celem naszego rajdu jest dotarcie do podnóży jednego z najwyższych kamczackich 
wulkanów – Iczyńskiej Sopki. Ostatniego dnia rajdu wracamy do Esso. Kąpiel w gorących 
źródłach i nocleg hostelu. 
 
14 dzień: Powrót do Pietropawłowska Kamczackiego 

Wracamy na południe Kamczatki. Rejsowy autobus podobnie jak kilka dni wcześniej 
zatrzymuje się na obiad w miasteczku Milkowo i na pierożki w wiosce Sokocz. Po dotarciu po 
Pietropawłowska kwaterujemy się w hostelu i idziemy na wieczorne piwo nad Zatokę 
Awaczyńską. Nocleg w hostelu. 
 
15 dzień: Rejs statkiem po Zatoce Awaczyńskiej 

Przed południem odwiedzamy Muzeum Historii Kamczackiego Kraju, pełne ciekawych 
eksponatów dotyczących historii, przyrody i kultury Kamczatki. Po południu płyniemy w 
kilkugodzinny rejs statkiem po Zatoce Awaczyńskiej. Podziwiamy ptaki morskie i foki, a przy 
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dobrej pogodzie górujące nad Pietropawłowskiem wulkany Koriacki i Awaczyński. Po 
powrocie z rejsu udajemy się na lokalny rynek celem zakupu pamiątek. Nocleg w hostelu. 
 
16 dzień: Powrót do Warszawy 

Wczesnym rankiem jedziemy na lotnisko do Jelizowa. Wylatujemy z Kamczatki i jeszcze tego 
samego dnia przylatujemy do Warszawy i kończymy wyprawę. 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
•   Uczestnik zobowiązany jest posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty 

powrotu do Polski, z przynajmniej jedną wolną stroną. 
•   Uczestnik zobowiązany jest posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na teren Rosji w 

celach turystycznych. Organizator pośredniczy w ubieganiu się o wizę, jednak nie ponosi 
odpowiedzialności za odmowę jej wydania przez konsulat Federacji Rosyjskiej. 

•   Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych w tym 
zalecanych szczepieniach ochronnych dostępnymi na 
stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja. 

•   Uczestnik powinien posiadać umiejętność jazdy konnej w stopniu co najmniej 
podstawowym (jazda stępem i kłusem, odbyte rekreacyjne wyjazdy w teren). 

•   Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
•   Wyprawa jest dostępna dla osób z przynajmniej podstawową znajomością języka 

angielskiego lub rosyjskiego. 
 
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 
•   duży plecak lub torba podróżna (60-80 l) (jako bagaż główny)  
•   mały plecak (30-40 l) (jako bagaż podręczny do samolotu, wykorzystywany podczas 

zwiedzania)  
•   bardzo ciepły śpiwór (optimum ok. –5 stopni C) 
•   gruba mata piankowa do spania lub mata samopompująca, opcjonalnie poduszka 
•   obowiązkowo kask jeździecki, buty i spodnie jeździeckie, płaszcz przeciwdeszczowy 
•   sztylpy, rękawiczki jeździeckie, opcjonalnie kamizelka ochronna do jazdy konnej 
•   małe sakwy jeździeckie na rzeczy podręczne podczas rajdu 
•   kurtka trekkingowa z membraną przeciwdeszczową 
•   kurtka przeciwwiatrowa z kapturem (np. softshell) 
•   ciepły polar (300) lub sweter puchowy (np. Primaloft) 
•   długie spodnie trekkingowe, bielizna trekkingowa (koszulki i skarpety) 
•   lekki polar (100 lub 200), bluza lub koszula, lekkie długie spodnie 
•   krótkie spodenki, koszulki z krótkim rękawem 
•   bielizna, ciepłe skarpety, strój kąpielowy, ręcznik szybkoschnący (2 sztuki) 
•   ciepła czapka i rękawiczki, nakrycie głowy od słońca (kapelusz lub chustka) 
•   sandały lub klapki, lekkie buty poniżej kostki 
•   menażka, kubek, sztućce, nóż turystyczny, bidon, termos 
•   latarka (najlepiej czołówka), zapasowe baterie 
•   telefon komórkowy, ładowarka, powerbank, aparat fotograficzny 
•   przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, opcjonalnie suchy szampon 
•   okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem (min. SPF 30), pomadka do ust 
•   środek na komary i meszki, moskitiera 
•   duże worki foliowe (3 sztuki), notatnik, długopis, igła i nitka 
•   paszport i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu (strony ze 

zdjęciem i z danymi) 
•   podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, leki przeciwbólowe i 

na dolegliwości żołądkowe, środek do odkażania ran, gaziki jałowe, plastry, bandaż 
elastyczny), koc ratunkowy (folia NRC) 
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Kraj: Kamczatka (Rosja) 
Termin: 15 – 30 sierpnia 2020 
Czas trwania: 16 dni 
Liczba uczestników: od 4 do 8 osób (minimalna liczba uczestników 4 osoby) 
 
Cena wyprawy: 7400 PLN 

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 6400 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 
Obejmuje: 

−   przelot na trasie Warszawa – Jelizowo – Warszawa, w samolocie rejsowym w klasie 
ekonomicznej (1 sztuka bagażu głównego + bagaż podręczny) 

−   organizację Wyprawy i opiekę Przewodnika 
−   udostępnienie sprzętu turystycznego (2-osobowe namioty, worki transportowe, sprzęt 

biwakowy) 
−   koszt wizy 
−   ubezpieczenie KL i NNW 
−   składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 

Koszty dodatkowe: 1500 EUR 

Obejmują: 
−   przejazdy autobusami i komunikacją miejską 
−   wynajęcie koni i koni jucznych wraz z niezbędnym sprzętem 
−   wynajęcie lokalnych przewodników 
−   rejs statkiem po Zatoce Awaczyńskiej 
−   wyżywienie od 2 do 15 dnia Wyprawy (śniadania, lunche i kolacje w oparciu o lokalną 

gastronomię i posiłki przygotowywane wspólnie w warunkach turystycznych) 
−   14 noclegów w namiotach (2-osobowe), chatach (sale wieloosobowe) i hostelu (pokoje 

wieloosobowe) zgodnie z Planem wyprawy 
−   bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Wojciech Marzec 
Podróżnik. Studiował geografię, marketing i zarządzanie. Zafascynowany 
podróżami od zawsze, a zawodowo od 10 lat związany z organizacją wypraw 
przygodowych jako twórca i koordynator Grupy Wyprawowej “Chate.pl”. 
Współzałożyciel warszawskiej kawiarni podróżniczej “Południk Zero”, w której 
goście chętnie dzielą się z innym swoimi podróżniczymi doświadczeniami.  
Jak magnes działają na niego wysokie góry i surowe, bezludne przestrzenie. 
Wielokrotnie podróżował po Patagonii, Australii, Alasce, Kamczatce i krajach 
Azji Centralnej. Do Mongolii wybrał się starą Ładą Nivą pokonując 14 tys. 
kilometrów po azjatyckich bezdrożach. Swoją stopę postawił również w na 
Nowej Zelandii, w Maroku i Afganistanie. Zawsze chętnie wraca w rumuńskie i 
ukraińskie Karpaty. Ale najbardziej, obok swojej rodziny, pokochał polskie 
Bieszczady i marzy, by kiedyś zatrzymać się w nich na dłużej. 

Kontakt: tel. +48 601 052 042 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl www.offtravel.pl 


