
MAGADAN - KOŁYMA - JAKUCK
Informacje praktyczne dla uczestników wyjazdu

Charakter wyjazdu - warunki na trasie

Noclegi

• Magadan i Jakuck: hotel 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami.

• W miejscowościach na Trasie Kołymskiej - hotele turystyczne i kwatery
prywatne o różnym standardzie (pokoje 2- lub wieloosobowe, łazienki
zwykle wspólne, warunki często bardzo proste)

• Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. Dopłata
wynosi 560 PLN.

Transport
• Transfery podczas zwiedzania miast mikrobusami.

• Przejazd po Trasie Kołymskiej - kamaz-wachtowka, czyli terenowa
ciężarówka przystosowana do przewozu pasażerów. W kabinie pasażerskiej
są okna, fotele jak w autokarze i przestrzeń na bagaż. Charakter trasy
sprawia, że często trzęsie, a przejazdy bywają długie.

Wyżywienie
• Śniadania, obiady i kolacje - zgodnie z programem.

• W hotelach śniadania w restauracjach hotelowych, zwykle w formie
bufetu.

• W dużych miastach obiady i/lub kolacje w sprawdzonych lokalach.

• Na Trasie Kołymskiej posiłki w przydrożnych barach (dania świeżo
podgrzane w mikrofalówce) albo przygotowywane w warunkach polowych
(we wspaniałych okolicznościach przyrody).

Kamaz - ciężarówka do przewozu osób

W Magadanie nawet latem może być
mgliście, chłodno i wietrznie

Pogoda
W rejonie Magadanu pogoda we wrześniu jest zmienna i nieprzewidywalna.
Wpływ na to ma położenie nad Morzem Ochockim i u stóp gór. Należy
spodziewać się temperatur w przedziale 5-15 ºC, wiatru i trzeba być
przygotowanym na opady deszczu.
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Niektóre posiłki będziemy jeść w
warunkach polowych

Dokumenty i pieniądze bezwzględnie
muszą być głęboko schowane,
najlepiej w specjalnych saszetkach czy
pasach pod odzieżą - i należy je nosić
zawsze przy sobie. Aparaty
fotograficzne czy inne cenne
przedmioty również nie powinny
znajdować się np. w zewnętrznych
kieszeniach plecaków. Złodzieje i
kieszonkowcy nie śpią!

Jeśli chodzi o dolary, należy zabierać
tylko najnowsze banknoty (z napisem
Series 2009). Starsze nie są
przyjmowane przez punkty wymiany
walut. Banknoty, które chcemy
wymienić w Rosji i wpłacić pilotowi
muszą być w idealnym stanie
(zarówno dolary jak i euro).

W miarę oddalania się od wybrzeża klimat staje się coraz bardziej
kontynentalny. Zatem powinny ustąpić ewentualne opady, można
spodziewać się dużo słońca, poranki mogą być chłodniejsze (z
przymrozkami), a dni cieplejsze (do +20ºC).

Pieniądze

Kursy i wymiana

Aktualne (13.09.2021) kursy rubla:

1 PLN = ok. 19 RUB, 1 USD = ok. 73 RUB, 1 EUR = ok. 86 RUB

Ruble rosyjskie najlepiej zakupić w Polsce. W razie braku takiej możliwości,
sugerujemy zabrać z kraju dolary (lub euro), a następnie wymienić je na
ruble. Inna opcja to wypłacanie pieniędzy na miejscu z bankomatów
(prowizje w zależności od banku).

Punkty wymiany walut i bankomaty będą dostępne w większych
miejscowościach na trasie.

Ceny i wydatki
Ceny podstawowych artykułów i usług na Dalekim Wschodzie Rosji są
wyższe niż są zbliżone do tych w Polsce. Dotyczy to również lokali, w których
będziemy zatrzymywać się na obiady.

Na własne potrzeby (posiłki niezawarte w cenie, kawę, piwo, pamiątki)
należy mieć dodatkowo sumę 15000 RUB, czyli ok. 210 USD/175 EUR . Albo
więcej - w zależności od apetytu, pasji kolekcjonerskich czy szczodrości w
obdarowywaniu krewnych i znajomych.

Telefony i internet
We wszystkich miejscowościach na trasie jest zasięg lokalnych sieci
komórkowych, z którymi polscy operatorzy posiadają umowy roamingowe.
Przed wyjazdem warto zapoznać się z taryfami swojego operatora (zwykle
opłaty za połączenie przekraczają 10 zł/min.)

Zasięgu może brakować w czasie przejazdów.

Dostęp do internetu może być ograniczony.

Bezpieczeństwo

Ogólne

W czasie tego wyjazdu nie będziemy podróżować po terenach uznawanych
za szczególnie niebezpieczne.
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Ostrożności będzie wymagało poruszanie się po terenach zamkniętych
obozów czy porzuconych miejscowości.

Zdrowie
Nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe.

Zalecane są szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi,
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz kleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych.

Na bieżąco będziemy informować o obostrzeniach związanych z COVID-19.

Przydrożne bary na Trasie Kołymskiej
mają niepowtarzalny charakter

Ekwipunek i bagaż

Co zabrać?

Najważniejszy będzie odpowiedni zestaw odzieży “na cebulkę”, który
sprawdzi się przy każdej pogodzie, jednocześnie zapewniając nam komfort i
wygodę podczas podróży.

Każdy powinien mieć ze sobą:
• sprawdzone pełne buty trekkingowe sięgające za kostkę

• kurtkę membranową (nieprzemakalną i nieprzewiewną)

• ciepły polar, ewentualnie bluzę lub sweter

• koszulki (najlepiej oddychające)

• wygodne spodnie, np. trekkingowe - najlepiej sprawdzają się takie z
lekkich szybkoschnących materiałów

• spodnie zewnętrzne, membranowe (nieprzemakalne oraz nieprzewiewne)

• bieliznę (koszulkę termoaktywna z długim rękawem i kalesony lub
legginsy)

• czapkę z daszkiem lub kapelusz

• cienką czapkę, komin na szyję (szalik), rękawiczki

• ciepłe skarpetki, najlepiej wełniane

• strój kąpielowy

W ekwipunku powinny znaleźć się także:
• krem z filtrem UV

Recepcja hotelu w Magadanie, w którym
rozpoczniemy naszą przygodę

W czasie pobytu w górach i na terenie
byłych obozów należy stosować się do
zaleceń przewodnika i pilota - jest tam
wiele ukrytych zagrożeń (nieczynnych
sztolni, żywych osypisk itp.)
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• okulary przeciwsłoneczne

• moskitiera zakładana na głowę i środek przeciwko komarom (zawartość
DEET min. 50%)

• ręcznik - najlepiej lekki turystyczny

• przybory toaletowe

• latarka czołówka (zakładana na głowę) i zapasowe baterie

• scyzoryk

• mały termos i bidon

• osobista apteczka

• koc ratunkowy (folia NRC)

• klapki

• lekkie buty sportowe lub sandały

• kijki trekingowe

• plecak (około 30 l)

Rzeczy, które mogą się przydać:
• powerbank

• mugga - środek przeciw komarom (najlepiej o zawartości 50% DEET) - choć
nie należy spodziewać się ich w wielkiej ilości

• wilgotne chusteczki

Apteczka

Na wyjazd należy zabrać ze sobą podstawowe leki w małej ilości oraz
wszelkie leki zapisane przez Państwa lekarza.

Jak się spakować?

Bagaż główny do 23 kg, maksymalna suma wymiarów (długość, wysokość,
szerokość) do 158 cm.

Bagaż podręczny do 5 kg, o maksymalnych wymiarach 55x40x20 cm.

Najlepszym rozwiązaniem będzie torba na kółkach, którą na dobrej
nawierzchni można ciągnąć i którą przy pokonywaniu np. schodów na
dworcach kolejowych można nieść na ramieniu.

Plecak będzie dobrym rozwiązaniem dla osób przyzwyczajonych do
podróżowania z takim bagażem.

Bagaż powinien ważyć tyle, by każdy uczestnik mógł go samodzielnie nosić.

Na bagaż podręczny najlepiej zabrać mały plecak, w którym zmieszczą się
termos, aparat fotograficzny, butelka wody itp.

Po dawnych obozach będziemy poruszać
się w trudnym terenie

Zabrania się przewożenia m.in.
baterii, e-papierosów, zapalniczek
benzynowych oraz zapałek
kowbojskich w bagażu rejestrowanym.
Listę przedmiotów, których nie wolno
przewozić, należy sprawdzić przed
każdym przelotem.
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Dodatkowe informacje
Warto pomyśleć o zabraniu drobnych prezentów dla ludzi, których
będziemy spotykać w podróży. Sprawdzają się buteleczki polskich alkoholi
czy małe pamiątki z Polski (np. magnesy, breloczki itd.).

Lektura nieobowiązkowa
• Ryszard Kapuściński, "Imperium" – znakomite reportaże z radzieckich
republik z czasów trwania ZSRR i z momentu jego upadku; dają pewną
perspektywę, gdy patrzy się na Rosję dzisiaj.

• Peter Pomerantsev, "Jądro dziwności. Nowa Rosja" – przystępnie napisany,
reporterski opis dzisiejszej Rosji, a szczególnie świata polityki, biznesu i
mediów; autor – dziennikarz urodzony w ZSRR, wychowany i żyjący w
Wielkiej Brytanii

• Olgierd Świerzewski, "Zapach miasta po burzy" - to “tylko” powieść, a do
tego o szachistach i ich świecie - ale niewiele książek tak dobrze opisuje
atmosferę życia w Rosji od lat 70. do współczesności.

• Mariusz Wilk, "Wołoka" – poetycko-filozoficzne opowieści o rosyjskiej
północy; pozwalają spojrzeć na Rosję z pewną głębią .

• Michał Milczarek, "Donikąd" – opowieść o wyprawach na końce świata:
Kamczatkę, Kołymę, do Workuty, Ewenkii, Norylska. To zapiski z miejsc, w
których byt graniczy z nicością. To obsesyjna wędrówka na wschód przez
śnieg, kości i pustą przestrzeń w poszukiwaniu kresu mapy i kresu
rzeczywistości.

• Warłam Szałamow, "Opowiadania Kołymskie" – obszerny zbiór opowiadań
pisarza, który przez 18 lat siedział w więzieniach i łagrach na Kołymie; autor
skupia się na sferze przeżyć i emocji więźniów Gułagu.

• Anne Applebaum, "GUŁAG" – rozległa monografia przestawiająca rozmaite
aspekty funkcjonowania obozów GUŁAG-u, ich historię, obowiązujące
reguły, stosunki międzyludzkie itd.

• Jacek Hugo-Bader, "Dzienniki Kołymskie" – zbiór reportaży z podróży
autostopem z Magadanu do Jakucka, zawierający notatki z bardzo
ciekawych spotkań ludźmi; w komentarzach autora są jednak błędy
rzeczowe.

Polecamy kilka książek, które pozwolą
przed wyjazdem zagłębić się
w tematykę Rosji i trochę lepiej
zrozumieć rzeczywistość, w której
będziemy się poruszać.

"Dzienniki Kołymskie" autorstwa Jacka
Hugo Badera

Duży wybór literatury podróżniczej
znajdziecie w naszym sklepie
internetowym na stronie
sklep.szerokietory.pl.
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