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KAMCZATKA I MORZE JAPOŃSKIE – 13 dni na końcu świata
termin: 7-21 września 2019
Zwiedzimy jeden z najbardziej dzikich zakątków planety . Tundra, tajga, mnogośc czynnych wulkanów i
gejzerów, krystaliczne rzeki pełne łososi. Morze zaskakuje bogactwem flory i fauny : kraby, ukwiały,
ośmiornice, orki, lwy morskie, wieloryby. Zachwyca piękno i bezkres przyrody. Zadziwiają kontrasty
innego, trudnego życia.
Cena wyjazdu: 2890 euro + bilety lotnicze ok. 4 -5 tyś zł

Kamczatka jest jednym z najmniej zaludnionych regionów Rosji. To wyjątkowy kraj dzikiej przyrody i
wulkanów, z grupy 300 wulkanów, jest 30 aktywnych, a najwyższym wulkanem jest Klyuchevskaya Sopka,
wznosi się na wysokość 4750 m n.p.m. Na całym półwyspie jest tylko około 300 km dróg twardych. Nie
ma kolei. Spora część transportu jest realizowana za pomocą wojskowych śmigłowców Fauna na
Kamczatce jest bardzo bogata, wynika z różnorodności reliefu i stref klimatycznych. W miejscach, gdzie
cywilizacja nie sięgała, natura zachowała swój pierwotny wygląd. Tylko na terenie Kamczatki znajduje się
918 gatunków zwierząt, ptaków i ryb: soból, piesiec, wiewiórka, rosomak, niedźwiedź. Bez wątpienia
królem fauny jest niedźwiedź brunatny, to największy drapieżnik lądowy na tym terenie. Dorosły samiec
waży do 700 kg, osiąga wzrost byka, a stojąc na tylnych łapach może mieć nawet 3 m wysokości, żyje ich
tutaj około 16 tysięcy. Zwiedzimy kilka obszarów ochrony przyrody o wyjątkowym charakterze, podobne
już nie istnieją w żadnym innym regionie Ziemi. Wśród nich słynna Dolina Gejzerów w Rezerwacie
Państwowym Kronotsky. Tu koncentruje się duża liczba źródeł termalnych pochodzenia wulkanicznego ,
wybudowano kilka sanatoriów, w których stosowane jest leczenie balneologiczne i klimatyczne. Kraj
Nadmorski to zaskakująco malownicze i wyjątkowe miejsce na Dalekim Wschodzie Rosji. Piękne wzgórza,
fascynujący podwodny świat, wyjątkową tajga, górskie stoki, które są wpisane na listę rezerwatów

przyrody. Tutaj zamieszkuje jeden z najrzadszych przedstawicieli światowej fauny – Amurski tygrys, dziś
w Sikhote-Alin zachowana jest jedyna żywa populacja. Z kolei miasto Władywostok jest największym
miastem na tym terytorium i jest centrum transportowym, największym portem na wybrzeżu Pacyfiku w
Rosji.

Wymagania:
ü Suchy skafander (Kamczatka temperatura wody 8-12 stopni, Primorie 12-18 stopni)
ü Stopień minimum AOWD i doświadczenie nurkowania w wodach zimnych i suchym skafandrze;
ü Paszport biometryczny ważny minimum 6 MIESIĘCY od dnia wyjazdu.

Program wyjazdu:

7.09.2019 wylot z Polski. (różnica w czasie 10 godzin do polskiego)
1 dzień przylot na miejsce – Władywostok, transfer do hotelu, odpoczynek po podróży, kolacja, spacer po
mieście, odprawa przed dniem nurkowym

2 dzień - dzień nurkowy -rejon wyspy Ruskiej 2 nurkowania - krajobrazy i wrak kutra. Wieczorne
wyjście do miasta
3 dzień - dzień nurkowy Dzień nurkowy, daleki rejs w rejon wyspy Askold - bardzo ładne miejsce ,
ośmiornice, ukwiały, ryby, foki, kraby

·
Władywostok– miasto w Rosji, stolica Kraju Nadmorskiego. 606 653 mieszkańców (2016). Końcowy
punkt Kolei Transsyberyjskiej. Ważny port morski. Położony w południowej części półwyspu MurawiowaAmurskiego, przy Zatoce Piotra Wielkiego, pośród wgórz. Jest to ważny ośrodek wojskow, przemysłowy,
naukowy, kulturalny i turystyczny.
Tygrys amurski - obecnie populacja jest szacowana na maksymalnie 562 osobniki. Zamieszkują one
Kraj Nadmorski i Kraj Chabaroowski na wschodnich krańcach Rosji a część występuje na granicy
rosyjsko-chińskiej, w dolnym biegu Amuru . Dojrzały samiec tygrysa amurskiego osiąga długość ponad
300 cm (razem z ogonem) przy masie ciała dochodzącej do 300 kg. Samice są mniejsze – osiągają do 260
cm długości i ważą od 100–167 kg. Największy dziko żyjący osobnik, jakiego odnotowano – zastrzelony w
ZSRR w 1943 – ważył 306,5 kg.

·

4 dzień - dzień nurkowy, dalekie południe, rezerwat "Foki"; ośmiornice, kraby. Wieczorne wyjście do
miasta
5 dzień - dzień aktywności we Władywostoku, City Tour, koncert muzyczny, szlakiem religii i kultur,
szlak militarny, galerie malarstwa (do wyboru na miejscu)
6 dzień - transport(zmiana czasu) transfer na lotnisko, wylot do Pietropawłowsk-Kamczacki;
zakwaterowanie, odprawa przed dniem nurkowym; wieczorne wyjście do miasta

·

Pogoda na tych terytoriach jest bardzo zmienna. Trzeba być przygotowanym na wszelkie warunki
atmosferyczne. Zawsze trzeba być przygotowanym na deszcz. Ze względu na klimat morski i bliskość
Oceanu Spokojnego, pogoda może zmienić się w kilka godzin z upału w ulewny deszcz a nawet w śnieg
7 dzień - dzień aktywności Jeep Tour , wieczorem wycieczka po mieście, odprawa przed dniem
nurkowym
8 dzień -dzień nurkowy wyspa Stariczkow - 2 nurkowania: kraby kamczackie, ośmiornice, nurkujące
ptaki, ryby, bogaty podwodny świat ; w przerwie możliwe wędkowanie

·
Pietropawłowsk Kamczacki (195 tys. mieszkańców) – miasto w krańcowo dalekowschodniej Rosji,
stolica Kraju Kamczackiego. Miasto założone zostało w 1740 przez rosyjskiego podróżnika Vitusa Beringa,
który w nadanej nazwie połączył nazwy swoich dwóch statków: Św. Piotr i Św. Piaweł. Zamieszkany przez
około 315 tys. osób. Głównym miastem jest Pietropawłowsk- Kamczacki .
·

Kamczatkę zamieszkuje wiele różnych ludów, żyje tu 6640 Korjaków, 1496 Czukczów, 2394
Itelmenów, 401 Aleutów,
1872 Ewenków, 1551 Kamczadalów. Ludy te mają swoje tradycje, potrawy i muzykę.

·

Wulkan Mutnowski (2323 m n.p.m.), jeden z najpiękniejszych wulkanów na Kamczatce. Ze szczytu
o stromych stokach można podziwiać wspaniałe widoki. Dookoła można zaobserwować syczące
fumorale,syczące, wyrzucjące strumieniegorącej pary oraz ekshalacje dymów siarkowych.
9 dzień –dzień nurkowy Kiekury - 2 nurkowania z lwami morskimi: piękne krajobrazy, klify, dzika
przyroda, możliwe spotkania z wielorybami, wędkowanie
10 dzień -dzień aktywności wycieczka na wulkan Mutnowski, wodospad "Opasnyj".
11 dzień –dzień aktywności lot helikopterem w Dolinę Gejzerów lub na Kurylskie Jezioro (dodatkowo
płatny 600 Euro)
12 dzień –dzień aktywności spływ rzeką Bystraja
13 dzień po śniadaniu transfer na lotnisko, powrót do Polski.
Uwaga: kolejność programu aktywności może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i inne
czynniki.

Zakwaterowanie:
Pokoje rezerwujemy w zależności od dostępności w hotelach: We Władywostoku Hotel Azimut, w
Pietropawlowsku Hotel Petropavlovsk lub Avacha. Na Kamczatce chcemy zrobić 1 nocleg w
namiotach podczas 2dniowej wycieczki na wulkan, oraz podczas rejsu 1noc chcemy spędzić w
zatoce Ruskaya na dużej barce, w namiotach, żeby pooglądać niedźwiedzie. Jest tam słodka
woda płynąca z górskiego jeziora dlatego na barce jest ciepła woda i sauna.
75 lat temu 14 kwietnia 1941 roku na Kamczatce Dolina została odkryta przez rosyjską hydrolog Tatianę
Ustinową. dolina gejzerów.Gejzery występują tylko w kilku miejscach na świecie: w Islandii, Nowej
Zelandii oraz Ameryce Północnej (Park Narodowy Yellowstone). Jednak kamczacka Dolina Gejzerów w
Rezerwacie Kronockim jest unikalna. Tam na niewielkim obszarze skoncentrowane są łazienki błotne,
wrzące fontanny oraz strumienie pary wodnej. Jest to jedyne skupisko gejzerów w Azji i na dodatek jedno
z największych na całym świecie. W 6- kilometrowej dolinie, będącej częścią narodowego rezerwatu
biosfery Kronotsky, znajduje się ich w sumie 90. Dotrzeć do nich można jedynie helikopterem. Dolina
Gejzerów od 1996 roku widnieje na liście UNESCO.Na Kamczatce koncentruje się duża liczba źródeł
termalnych pochodzenia wulkanicznego , wybudowano kilka sanatoriów, w których stosowane jest

leczenie balneologiczne i klimatyczne. Ze względu na zróżnicowany skład mineralny tych źródeł, leczone
są tutaj niemal wszystkie choroby ludzkiego ciała.
Wyspa Askold – "Phantom Island". Tak nazywa się od braku ludzkiej cywilizacji. Z lotu ptaka wygląda jak
podkowa z dużą zatoką. Wyspa ma ponad czternaście kilometrów kwadratowych. Krajobraz jest
reprezentowany przez szczyty do trzystu metrów nad poziomem morza, liściastymi lasami i łąkami.
Skaliste wybrzeże urywa się do morza. Klimat na wyspie charakteryzuje się nieprzewidywalnością,
charakteryyzuje się szybkimi zmianami (cicha i spokojna pogoda nagle zamienia się w deszcz z ostrym
wiatrem i mgłą).Na brzegach są foki. Morze wokół wyspy jest bogate w ryby . Dzięki dużej głębokości,
obfitośći życia morskiego, to miejsce jest bardzo atrakcyjne dla nurków. Brak rozwoju infrastruktury
przyciąga miłośników dziewiczej przyrody.

Wyspa Rosyjska– wyspa o powierzchni 97,6 km² w Zatoce Piotra Wielkiego, należąca do Archipelagu
Cesarzowej Eugenii, w pobliżu Władywostoku. Od stałego lądu (Półwysep Murawiowa-Amurskiego)
oddziela ją cieśnina Wschodni Bosfor. Pozostałe wyspy należące do archipelagu rozciągają się na
południowy zachód od Wyspy Rosyjskiej.W lipcu 2012 roku nad Wschodnim Bosforem otwarto most
wantowy, jeden z mostów o najdłuższym przęśle (1104 m), łączący Wyspę Rosyjską ze stałym lądem.
Most Rosyjski (ros. Русский мост) – żelbetowy most wantowy nad Wschodnim Bosforem, łączący miasto
Władywostok z Wyspą Rosyjską, w Rosji. Obecnie jest to największy na świecie most podwieszany o
najdłuższym centralnym przęśle mającym 1104 metrów długości. Odebrał on tym samym rekord
chińskiemu mostowi Sutong. Most posiada drugie co do wysokości pylony na świecie, o wysokości 324
metrów, podtrzymujące pomost znajdujący się 70 metrów nad powierzchnią wody.Głównym powodem
powstania przeprawy był organizowany przez Rosję we wrześniu 2012 roku 24. zjazd APEC na Wyspie
Rosyjskiej. A w tym roku Wschodnie Forum Ekonomiczne 2018 odbędzie się w dniach 11-13 września we
Władywostoku, na w.Ruskiej. (musieliśmy dopasować wyjazd do tego wydarzenia)

1000-kilometrowy półwysep Kamczatka, jeden z najpiękniejszych regionów Rosji, jest prawdziwym rajem
dla poszukujących przygód. To bardzo aktywny obszar wulkaniczny, ziemia tutaj bulgocze, tryska i
wybucha. W regionie jest ponad 300 wulkanów - niektóre dawno wygasłe i porośnięte trawą, z
akwamarynowymi jeziorami w kraterach, inne zaliczające się do najbardziej aktywnych na świecie. Często

otaczają je pola lawy przypominające powierzchnię Księżyca (wykorzystywano je do testowania rosyjskich
pojazdów księżycowych). Procesy zachodzące głęboko pod powierzchnią ziemi są przyczyną powstawania
licznych gorących źródeł i gejzerów – najpiękniejsze są w Dolinie Gejzerów w Kronockim Parku
Narodowym.
Cena wyjazdu: 2890 euro, bilety lotnicze ok. 4 - 5 tyś. zł

Cena zawiera:
- nurkowania wg programu 2 dni Kamczatka, 3 dni Primorie łącznie 10 (12) nurkowań, butle 12 litrowe,
powietrze, balast, przewodnik na grupę w Primorie,
- zakwaterowanie w pensjonatach, hotelu, kwaterach- 12 dni noclegów,
- wyżywienie: przez 13 dni śniadania, kolacje (obiadokolacje),
- przekąski podczas nurkowań Kamczatka, Władywostok,
- transfery: lotnisko – hotel Władywostok - lotnisko, lotnisko – Pietropawłowsk-Kamczacki - lotnisko,
transport podczas aktywności, Aktywności Kamczatka, - Jeep Safari – gejzery; wycieczka po mieście PK; wycieczka na wulkan Mutnowski i wodospad Opasniy,
spływ rzeką,
- aktywności Primorie,
- city tour Władywostok,
- ubezpieczanie podróżne TU Europa, obowiązkowa składka na TFG.

Cena nie zawiera:
- biletów lotniczych, około 4000-5000zł zależnie od czasu wykupienia biletów dla grupy;
- ewentualnego nad bagażu, walizka 23kg w Rosji na jeden odcinek koszt 5000 rb – tj 72 euro.
- procedury uzyskania wizy do Rosji ok. 330zł
- ubezpieczenia nurkowego, doubezpieczenia bagaży, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji,
- aktywności indywidualnych, biletów wstępów, napiwków;
- wyżywienia innego niż w programie
- wycieczki helikopterem w Doline Gejzerów 600 Euro (42 tys.rub)

Koniecznie musicie być obdarzeni cierpliwością oraz być w stanie dostosować się do lokalnych realiów
peryferii byłego ZSRR.

Rezerwacja miejsc:
Wpisowe - opłata za bilety ok.4000 - 5000zł
Rata I. do 20.04 890 EUR
Rata II. do 20.06 1000 EUR
Rata III. płatna na miejscu u pilota 1000 EUR

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
©CN NAUTILUS – autorem oferty na wyprawę Kamczatka i Morze Japońskie
Więcej informacji Igor Bartoszewicz email: Igor@krokodyle.com.pl, t. +48 605 630 240

