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RUSLAND ALTAI 
 
Het dichtbeboste Altai gebied is één van de meest gevarieerde wandelbestemmingen van Rusland 

 
• Wandelingen door uitgestrekte bossen  

• Panoramische bergzichten in het Belukha natuurpark 

• Wilde bloemen langs prachtig gelegen meren 
 

Altai is een groot grensoverschrijdend gebied dat in Mongolië, Kazachstan en Rusland ligt. 
Het is een indrukwekkende regio, waarvan de hoogste berg, Belukha 4506 m, op Russisch grondgebied 
ligt.  
We bezoeken verschillende authentieke dorpen in de regio en maken kennis met de aparte bevolking die 
nog heel wat traditionele gebruiken hanteert. 
Met behulp van lastdieren verkennen we deze mooie regio met spectaculaire zichten van de bergen van 
Altai. We komen voorbij heel wat meren, waarrond in de zomer veel wilde bloemen bloeien. 
De accommodatie is afwisselend in tenten, of in houten hutten, die wat meer comfort bieden. 
 
We verkennen het natuurpark van Belukha, waar zich een grote variëteit aan landschappen bevindt. 
Zelfs in het hoogseizoen, tijdens de zomer, komen hier relatief weinig toeristen en vind je hier alle rust 
terug.  
Personen die graag in de natuur verblijven, en voor een fysieke uitdaging te vinden zijn zullen niet 
teleurgesteld zijn in het Altai gebied van Rusland. 
 
Het avontuurlijke karakter van deze reis maakt ernaar dat onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in 
vluchtschema’s of andere oorzaken, tot een verandering van dagindeling of programma kan leiden. 
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 - 03.07    Brussel – Moscow – Gorno-Altaisk 
Vanuit Brussel vliegen we via Moscow naar Gorno-Altaisk. 
 

Dag 2 - 04.07    Gorno-Altaisk – Ust-Koksa 
We komen in de voormiddag toe in Gorno-Altaisk, waar we worden opgewacht door onze lokale gids, die 
tijdens de hele reis bij ons zal zijn, en zijn streek als geen ander kent. 
We rijden via de Chuya highway naar Ust-Koksa, en zien de Altai bergen onderweg reeds liggen.  
In het dorp Ust-Koksa volgt er een briefing over de veiligheidsvoorschriften.  
Wie wil kan aan de accommodatie een banya, Russische sauna, nemen. 
385 km – 5 u rijden 

 

Dag 3 - 05.07    Ust-Koksa – Izekeryu vallei 
In Tyungur, een dorp dat aan de Kucherla rivier gelegen, start onze trekking.  
De paarden en het begeleidend team staan ons op te wachten. Zij zullen ons tijdens de rest van reis 
vergezellen. De Kucherla rivier wordt gevormd door de samensmelting van twee kleinere bergstromen: 
Myushtu-Ayry en Koni-Ayri. De totale lengte van de rivier, die een melkachtige turquoise kleur heeft, 
bedraagt 50 km. We volgen deze rivier gedurende heel de dag en bezoeken een grot nabij de Kuylyu rivier. 
Hier vinden we meer dan 100 rotsschilderingen terug. We zetten onze eerste kampplaats op dichtbij de 
rivier. 
64 km – 1,5 u rijden / 20 km – 8 u wandelen 

 

Dag 4 - 06.07    Kucherla meer 
Het Kucherla meer ligt op 1790 m hoogte en heeft een groenblauwe kleur.  
Het is het grootste meer uit de regio en is omringd door bergflanken die tot 3000 meter hoog zijn. 
In de zomer vind je hier vaak wilde bloemen terug.  
We wandelen langs het meer en volgen gedurende een hele tijd een mooie vallei. 
18 km – 6 u wandelen 

 

Dag 5 - 07.07    Kara-Tyurek pas 
Nadat we onze kampplaats hebben verlaten, zetten we onze tocht verder in de richting van de Kara Tyurek 
pas. Herten, marmotten, vossen, everzwijnen en wilde katten leven in dit gebied, net zoals de Oost-
Siberische bruine beer en lynx. De meeste van deze dieren zijn schuw, de kans dat we er te zien krijgen is 
relatief klein, maar nooit uitgesloten. 
14 km – 5 u wandelen 
 

Dag 6 - 08.07    Ak-Kem meer 
Vanop Kara-Tyurek pas hebben we schitterende zichten op Belukha, en op de eindeloze pieken van het 
Katun gebergte. We bereiken de pas na een stevige klim. Een lange afdaling brengt ons aan Ak-Kem meer, 
onze volgende kampplaats. 
12 km – 9 u wandelen – 1050 m klimmen/dalen 
 

Dag 7 - 09.07    Ak-Kemsky gletsjer 
Via verschillende hangbruggen volgen we het Ak-Kem meer tot aan de gelijknamige rivier die in het meer 
uitmondt. De landschappen zijn spectaculair met zicht op Ak-Kemsky gletsjer.  
We zetten onze kampplaats op aan de voet van de gletsjer. 
20 km – 6 u wandelen  
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Dag 8 - 10.07    Tekelyu waterval 
Onze tocht loopt verder langs de Tekelyu rivier, ook hier groeien tijdens de zomer veel wilde bloemen. Het 
doel vandaag is de Tekelyu waterval, 40 meter hoog. De waterval wordt algemeen beschouwd als één van 
de mooiste die je in het Altai gebergte kan vinden. In de buurt hiervan kamperen we. 
12 km – 6 u wandelen  
 

Dag 9 - 11.07    Guldairy meer 
Vandaag maken we er een relaxte dag van en wandelen naar het meer van Guldairy, waar we ook zullen 
kamperen. Wie wil kan in het meer zwemmen, in de zomer zijn de temperaturen van het water (naar 
Russische normen) mild. Als het begeleidende team over goede viskwaliteiten beschikt kunnen we vandaag 
vers gevangen vis eten. 
8 km – 5 u wandelen  
 

Dag 10 - 12.07    Salyuygemsky Nationaal Park 
Afhankelijk van waar we een geschikte plek met voldoende water tegenkomen wordt er gekampeerd.  
In deze regio is water wat schaarser.  
We wandelen door het Salyuygemsky Nationaal Park, dat gekend is voor zijn uitgestrekte bossen. 
15 km – 7 u wandelen  

 

Dag 11 - 13.07    Belukha – Multa 
We hebben vandaag de kans om Belukha een tweede maal te observeren, van een andere zijde. We komen 
onderweg de Oroktoy rivier tegen, die we een hele tijd zullen volgen. We moeten nog een relatief 
eenvoudige pas over, Kuzuyak geheten, voor we het dorp Tungur bereiken. Hier staan onze voertuigen ons 
op te wachten. We rijden tot aan het dorp Multa, vandaag slapen we in houten hutten en beschikken we 
terug over wat meer comfort. 
18 km – 6 u wandelen / 54 km rijden – 2 u rijden 
 

Dag 12 - 14.07    Multa-Maralnik – Multa meer 
Na het ontbijt brengen onze voertuigen ons naar Multa-Maralnik, waar de wandeling start. In deze regio 
groeien veel soorten paddenstoelen en bessen. Ons doel is het Multa meer, dat uitzonderlijk helder water 
heeft. Als het windstil is heb je een perfecte weerspiegeling van de omliggende bergen in het meer.  
Het meer is gelegen op 1710 m hoogte en is een serene plaats in een prachtige natuurlijke setting. 
We overnachten de 3 komende nachten in houten hutten. 
13 km – 4 u wandelen / 28 km rijden – 1 u rijden 
 

Dag 13 - 15.07    Hoger Multa meer 
Multa bestaat uit twee meren, we gaan vandaag verder tot aan het hoger gelegen Multa meer, dat op 1860 
m hoogte is gelegen. Het pad loopt langs gigantische rotsen die tussen de twee meren zijn gelegen.  
Het water dat we hiertussen luidruchtig horen stromen, vormt een contrast met de stilte aan de meren. 
Onderweg zien we verschillende kleine watervallen die vanuit het Katun gebergte komen.  
We zien verschillende besneeuwde bergtoppen liggen. 
24 km – 9 u wandelen  

 

Dag 14 - 16.07    Rustdag 
Na heel wat wandeldagen rusten we vandaag uit, een betere plek is moeilijk denkbaar, hier aan het Multa 
meer. Wie toch liever actief blijft vandaag kan, samen met de lokale gids, naar een uitzichtpunt wandelen, 
hiervoor moet wel wat geklommen (en gedaald) worden. 
8 km – 5 u wandelen  
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Dag 15 - 17.07    Kuyguk rivier 
Na de rustdag kunnen we met nieuwe energie onze tocht verderzetten, we volgen vandaag grotendeels de 
Kuyguk rivier. Onze basis kampplaats is vlakbij de Kuyguk waterval gelegen, 25 meter hoog. 
Ze is goed beschut tussen de Siberische dennen. 
11 km – 5 u wandelen  

 

Dag 16 - 18.07    Kolban meer – Akchan meer 
Na het beklimmen van een bergpas hebben we hier vanop 2520 meter een schitterend zicht op het Kolban 
meer, het Akchan meer, tundra landschappen en verschillende watervallen. Het water van Akchan meer is 
van een mooie turquoise kleur. We kamperen vandaag opnieuw, vanop het plateau waar we ons bevinden 
zien we het meer een stuk lager liggen. 
18 km – 7 u wandelen  

 

Dag 17 - 19.07    Kolban 
Kolban is een berg die voor de inheemse Altai bevolking heilig is. Heel wat mythes en legendes zouden 
zich hier hebben afgespeeld. Op de top hebben we zicht op verschillende meren, ieder meer heeft een 
aparte kleur en vorm. We keren via een andere route terug naar onze basis kampplaats, waar we op dag 15 
ook geslapen hebben. 
16 km – 9 u wandelen  

 
Dag 18 - 20.07    Ust-Koksa 
Vanuit onze kampplaats wandelen we stroomafwaarts langs de Multa rivier en genieten van de natuur.  
Onze voertuigen staan ons op te wachten en brengen ons naar het dorp Ust-Koksa, waar we opnieuw in 
houten hutten overnachten.  
16 km – 6 u wandelen / 41 km – 1,5 u rijden 

 
Dag 19 - 21.07    Verhniy Uymon 
Transfer naar Verhniy Uymon, één van de oudste dorpen van deze uitgestrekte streek, dat meer dan 300 
jaar geleden werd opgericht. Het etnografisch museum is een bezoek waard. 
In de namiddag rijden we terug naar Gorno-Altaisk, waar we in een comfortabel hotel overnachten. 
390 km – 5 u rijden 
 

Dag 20 - 22.07    Gorno-Altaisk - Moscow 
Terugvlucht naar Moscow met aansluitend connectie naar Brussel. 

 
Dag 21 - 23.07    Aankomst Brussel 
Aankomst in Brussel vanuit Moscow. 
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