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KAMCHATKA
Eén van de laatste onaangetaste gebieden op onze planeet
•
•
•

Ongeëvenaarde vulkaanlandschappen
Onafgebroken wildernis
Beklimming Mutnosky, Gorely, Avacha, Tolbachi

Kamchatka, een schiereiland in het verre oosten van Rusland is één van de meest actieve geologische regio’s
ter wereld met een grote concentratie vulkanen, waarvan een deel in de Unesco Werelderfgoedlijst is
opgenomen.
De enorme biodiversiteit, vulkanische landschappen, uitgestrekte wouden en ongereptheid vormen één van
de laatste grote wildernissen die er nog overblijven op onze planeet.
Vanuit Petropavlovsk, hoofdstad en enige stad op Kamchatka maken we een aantal excursies.
Avacha Bay, één van de grootste baaien ter wereld, biedt ons prachtige zichten en kent een erg rijke fauna:
orka’s, walvissen, zeehonden en dolfijnen worden hier vaak gespot.
Gedurende 4 dagen verkennen we de Tolbachik regio, waar verschillende actieve vulkanen gelegen zijn, langs
dode wouden en verharde lavastromen.
In Esso leren we meer over etnische minderheidsgroepen, die nog steeds aanwezig zijn in Kamchatka.
Gorely, Mutnosky en Avacha bestaan uit een vulkanisch gebied dat ongeëvenaard is. Op een actieve manier
verkennen we ijsgrotten, geisers, kratermeren en watervallen.
Over uitdagend en gevarieerd terrein bereiken we de top van deze drie vulkanen.
Valley of the Geysers, gelegen aan het Kronotsky natuurgebied, is zonder twijfel één van de meest tot de
verbeelding sprekende plekken op Kamchatka.
Kurilskoyemeer heeft een terechte reputatie als beste plek om de Kamchatka bruine beer te observeren.
Beide plekken zijn een bezoek via een optionele helikopterexcursie meer dan waard.
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Dag 1 - 08.08 Brussel - Petropavlovsk
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Petropavlovsk- Kamchatsky via Moscow.
Dag 2 - 09.08 Brussel - Petropavlovsk
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Petropavlovsk- Kamchatsky via Moscow.
Dag 3 - 10.08 Aankomst Petropavlovsk
Aankomst in de hoofdstad van Kamchatka, waar de helft van de
340.000 inwoners van het schiereiland leeft. Transfer naar ons comfortabel hotel waar we de komende twee
nachten verblijven. Eerste verkenning van deze vreemd opgebouwde stad die essentieel uit één
hoofdstraat bestaat.
Dag 4 - 11.08 Petropavlovsk
Vandaag bezoeken we Petropavlovsk, o.a. het boeiende etnografisch museum. Hier komen we meer te weten
over de geschiedenis, fauna en flora, cultuur en native inwoners van Kamchatka.
We wandelen langs Avacha baai en gaan in de namiddag naar een mooi strand aan de Stille Oceaan.
Een optionele excursie per boot in de prachtige Avacha baai bestaat tot de mogelijkheden.
Dag 5 - 12.08 Petropavlovsk - Kozyrevsky
We laten Petropavlovsk achter ons en maken kennis met een 6x6 voertuig. De weg start aanvankelijk goed,
maar naarmate de reis vordert worden de wegen steeds uitdagender. We rijden in noordelijke richting naar
Milkovo, de landschappen onderweg bestaan uit dichte bossen en toendra. We verblijven in eenvoudige
cabines bij de Kozyrevsk nederzetting. Hier krijg je de kans om een Banya (Russische sauna) uit te proberen.
500 km – 9 u rijden
Dag 6 - 13.08 Kozyrevsky - Tolbachik
We rijden verder over een weg in erg slechte staat en bevinden ons in de dichte bossen van Kamchatka. We
kamperen dichtbij het Tolbachik vulkanenmassief, dat bestaat uit Plosky (3085m) en Ostry (3692m).
We bevinden ons in een onherbergzaam gebied, waar de Russen destijds hun ruimtevoertuigen kwamen
uittesten. In de namiddag maken we een wandeling in de omgeving van de kampplaats.
80 km – 4 u rijden – 2 u wandelen
Dag 7 - 14.08 Tolbachik vulkaan
Vandaag staat de beklimming van de Plosky Tolbachik vulkaan op het programma. Langs verharde
lavastromen en asvelden gaan we naar de top, en hebben onderweg zicht op het Kliotchevskoi
vulkanenmassief. Er zijn steile secties te overwinnen, afgezien daarvan kent deze vulkaan weinig technische
moeilijkheden. Op de top genieten we van een ongezien panoramisch zicht. Op de kraterrand zien we een
kratermeer met een diepgele kleur, zo’n 500m lagergelegen.
Het vormt mooie kleurschakeringen met de sneeuwvelden en donkere lavastenen.
Wie dit verkiest kan de wandeling inkorten, je wandelt dan zo’n 12 km, 4 u wandelen.
25 km - 10 u wandelen – 1600 m klimmen/dalen
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Dag 8 - 15.08 Tolbachik kraters
We bezoeken de nieuwe kraters, die de laatste uitbarstingen van 1975 en 2013 hebben veroorzaakt en die
tot 200m in diameter zijn. Verharde lavastromen, tot 20 km afstand van Tolbachik zichtbaar, zijn duidelijke
restverschijnselen van deze enorme eruptie. De bossen rondom de vulkaan werden bedekt door een
metersdikke laag van as. Hierdoor konden enkel de stammen van de bomen overleven, waardoor er vandaag
een ‘dood woud’ is overgebleven, wat een bijzondere sfeer creëert.
5 u wandelen – 200m klimmen/dalen
Dag 9 - 16.08 Tolbachik
De vulkaanlandschappen waar we ons bevinden zijn uniek in de wereld. We gebruiken ons 6x6 voertuig en
wandelen verder om deze surrealistische omgeving te verkennen.
Langs toendra landschappen krijgen we o.a. een uitstekend zicht op het besneeuwde Kliotchevskoi vulkaan
massief.
5 u wandelen
Dag 10 - 17.08 Verplaatsing naar Esso
We verlaten de Tolbachik regio en rijden naar de nederzetting van Esso, thuisbasis van de Evens, één van de
4 etnische groeperingen van Kamchatka.
We slapen vandaag in een hotel met eigen sanitair.
150 km – 6 u rijden
Dag 11 - 18.08 Esso
Vandaag besteden we een dag in Esso. We bezoeken het lokale museum en komen wat meer te weten over
de Evenscultuur, er kan een Evens folk concert worden bijgewoond.
In de omgeving van Esso zijn heel wat hot springs, na enkele dagen in de wildernis bezoeken we er één van.
De inheemse bevolkingsgroep Evens zijn semi-nomaden die rendierkuddes hebben die ze tijdens de zomer
in deze omgeving laten grazen. De Evens wonen sinds de 19° eeuw in Kamchatka en hebben nog
leefgewoonten die reeds eeuwen oud zijn.
Dag 12 - 19.08 Esso - Paratunka
Vanuit Esso rijden we terug in zuidelijke richting waar we in een comfortabel hotel in Paratunka overnachten.
Hier kunnen we baden in natuurlijk warm water.
500 km – 9 u rijden
Dag 13 - 20.08 Paratunka - Mutnosky
We rijden verder tot aan het Mutnosky plateau, onderweg stoppen we aan de Viluchinsky waterval. We
bevinden ons nu in een gebied waar een ongeziene hoeveelheid vulkanische activiteit aanwezig is.
Ons basiskamp aan de voet van de vulkanen laat ons toe ze in detail te exploreren. Aan Mutnosky bevindt
zich een plateau waar we van dichtbij verschillende soorten vulkanische activiteiten kunnen observeren, zoals
geisers, fumarolen en warmwaterbronnen die allerlei gassen en dampen verspreiden, een spectaculair
schouwspel.
90 km – 5 u rijden

Kamchatka: 08 - 27 augustus 2022: 20 dagen

KAMCHATKA

Programma

Dag 14 - 21.08 Mutnosky vulkaan
Vandaag staat de beklimming van de Mutnosky vulkaan van 2323m op het programma. De omgeving rond
de top, waar verschillende kraters zijn samengesmolten, is misschien wel het mooiste vulkanische fenomeen
van allemaal op Kamchatka. Het zicht vanop de top is schitterend: steile wanden omgeven een diep en
uitgestrekt kratermeer (tot voor een krachtige uitbarsting in 1999 was dit een gletsjer), omringd door
uitbarstingen van kokend water, gassen en rookpluimen van sulfer die je langs alle kanten kan horen en zien.
Terugkeer naar hetzelfde kamp.
7 km – 6 u wandelen – 700m klimmen/dalen
Dag 15 - 22.08 Gorely vulkaan
We wandelen deze tweede opeenvolgende dag naar de top van een vulkaan, Gorely (1829m). De azuurblauwe
kratermeren rond de top gelegen, in combinatie met panoramische zichten op de Mutnosky, Vilyuchinsky,
Opala en Avanchinskayavulkaan maken hier een fantastische belevenis van.
We overnachten in hetzelfde basiskamp van de vorige dagen.
10 km – 6 u wandelen – 750m klimmen/dalen
Dag 16 - 23.08 Vulkanisch plateau Avacha
Met ons 6x6 voertuig rijden we via de uitgedroogde Sukhayarivier tot aan het Avacha vulkanisch plateau.
We zetten een kamp op tussen de Avachinsky en Koryaksky vulkaan op 900m. Verkennende wandeling.
80 km – 3 u rijden – 3 u wandelen
Dag 17 - 24.08 Avacha vulkaan
We beklimmen de Avacha vulkaan 2751m, die via een gradueel pad naar de top gaat tot 30%
stijgingspercentage. We nemen lunch aan de rand van de krater, die gevuld is met zwarte geharde lava na de
uitbarsting van 1991.
Wie de wandeling tot aan de top te lastig vindt kan ervoor opteren om ongeveer halfweg terug te keren.
Je doet dan ongeveer 4 km en wandelt een 6-tal uur.
De laatste vulkaan die we beklimmen deze reis heeft een adembenemend zicht op de top: de Stille Oceaan,
de Petropavlovsk, Zhupanovsky en Koryakskyvulkaan en de Nalychevavallei.
8 km – 11 u wandelen – 1800m klimmen/dalen
Dag 18 - 25.08 Reserve dag Avacha
We voorzien een reserve dag om de kans op een beklimming met goed weer te verhogen. Indien we de
beklimming reeds op dag 17 hebben kunnen maken, kan er vandaag een excursie per helikopter gemaakt
worden, zie ‘Praktische info/excursies’ voor een beschrijving hiervan.
Een boottocht op de Avacha bestaat eveneens tot de mogelijkheden.
Dag 19 - 26.08 Excursie dag
We voorzien deze dag om de kans te bieden een optionele helikoptervlucht te maken naar de Valley of the
Geysers aan het Kronotsky natuurgebied, een werelderfgoed gebied. De gigantische geysers, immense
vulkaanlandschappen en unieke fauna en flora zorgen voor een topdag.
Wie liever opteert voor Kurilskoye meer, kan met grote zekerheid de Kamchtaka bruine beer van dichtbij
observeren. Dit is een geliefkoosd gebied van de beren die in de zomer worden aangetrokken door de grote
hoeveelheid zalm die je hier terugvindt. De spectaculaire vlucht op zich is een bezoek waard.
Dag 20 - 27.08 Petropavlovsk - Brussel
Internationale vlucht van Petropavlovsk naar Brussel via Moscow.
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