
 

 

 

                

KAMCHATKA  BROWN  BEARKAMCHATKA BROWN BEAR  
                                                                                          
RRAAGGOOZZIINN  WWOORRLLDDWWIIDDEE  HHUUNNTTIINNGG  iinnvviitteess  ffoorreeiiggnn  cciittiizzeennss,,    
aass  wweellll  aass  RRuussssiiaannss,,  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  hhuunnttiinngg  &&  ffiisshhiinngg    
ttoouurrss  iinn  tthhee  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  uunniiqquuee  ccoorrnneerrss  ooff  wwoorrlldd    
--  KKaammcchhaattkkaa  ppeenniinnssuullaarr,,  llooccaatteedd  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  ppaarrtt    
ooff  RRuussssiiaa..  
  

OOuurr  hhuunnttiinngg  aarreeaa  iiss  tthhee  mmoouunnttaaiinn  rraannggeess,,  vviirrggiinn  ttaaiiggaa    
ffoorreessttss,,  vvaasstt  ttuunnddrraa,,  rraappiidd  rriivveerrss  wwiitthh  ssaallmmoonn  ssttoocckkss    
iinn  tthheemm,,  ccaallmm  ssppeeccttaaccuullaarr  llaakkeess,,  hhoott  sspprriinnggss  aanndd    
hhiigghheesstt  vvoollccaannooeess  iinn  EEuurraassiiaa..    
  

PPeeccuulliiaarr  nnaattuurree  ooff  KKaammcchhaattkkaa  pprroovviiddeess  aabbuunnddaannccee    
ooff  aanniimmaallss,,  wwhhiicchh  mmaaiinn  ffeeaattuurree  --  iiss  aa  bbiiggggeesstt    
ddiimmeennssiioonn  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ssppeecciieess    
ffrroomm  ccoonnttiinneennttaall  ppaarrtt  ooff  RRuussssiiaa;;  ssoo,,  hhuunnttiinngg  tthheemm  iiss  uunniiqquuee..  
YYoouu  hhaavvee  aa  cchhaannccee  nnoott  oonnllyy  ttoo  sseeee  iitt,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  oobbttaaiinn  aa  sspplleennddiidd  ttrroopphhyy  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  nnoott  oonnllyy  
ddeeccoorraattiioonn  ooff  yyoouurr  ssttuuddyy--rroooomm,,  bbuutt  ccaann  rreemmiinniisscceenntt  yyoouu  nniiccee  ddaayyss  iinn  KKaammcchhaattkkaa..        
TToouurr  dduurraattiioonn  iiss  1100  ––  1122  ddaayyss..  
IInn  tthhee  cciittyy  ooff  PPeettrrooppaavvlloovvsskk--KKaammcchhaattsskkii  oouurr  cclliieennttss  aarree  lliivviinngg  iinn  tthhee  bbeesstt  hhootteellss,,    
oonn  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa  ––  iinn  tthhee  hheeaatteedd  ccaabbiinnss  aanndd  tteennttss..  EElleeccttrriicc  lliigghhtt  pprroovviiddeedd  bbyy  ggeenneerraattoorr..    
OOuurr  cchhiieeffss  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  rreessttaauurraannttss  ooff  tthhee  PPeettrrooppaavvlloovvsskk..  AAllll  ffoooodd  iiss  ffrreesshh..  LLooccaall  KKaammcchhaattkkaa  
pprroodduuccttss  aarree  vveeaall,,  ppoorrkk,,  ffiisshh,,  ccaavviiaarr,,  sseeaaffoooodd,,  eeggggss,,  ssoouurr  ccrreeaamm,,  ccuurrddss,,  bbuutttteerr,,  vveeggeettaabblleess  aanndd  jjaamm..    
FFrruuiittss,,  ssaauussaaggeess,,  cceerreeaallss,,  ppaassttaa  aarree  iimmppoorrtteedd  ffrroomm  ccoonnttiinneennttaall  RRuussssiiaa..  WWaatteerr  ssuuppppllyy  bbyy  tthhee  sspprriinnggss..  
AAtt  cclliieenntt’’ss  ddiissppoossaall    --  eexxppeerriieenncceedd  gguuiiddeess  ffrroomm  tthhee  llooccaall  ppeeoopplleess..        
AAvvaaiillaabbllee  ttrraannssppoorrtt  iinncclluuddiinngg::    mmoottoorr  bbooaattss,,  ccaatteerrppiillllaarr  ooffff--rrooaadd  vveehhiicclleess,,  hhoorrsseess,,  ssnnooww--mmaacchhiinneess..  

  

HHuunnttiinngg  ffoorr  tthhee  bbrroowwnn  bbeeaarr  
  

              HHuunnttiinngg  ffoorr  aa  bbeeaarr  ffrroomm  AApprriill,,  2255  ttiillll  MMaayy,,  2255  iinn  tthhee  sspprriinngg  aanndd  ffrroomm  AAuugguusstt,,  2200  ttiillll  DDeecceemmbbeerr,,  1155  
dduurriinngg  tthhee  aauuttuummnn--wwiinntteerr  ppeerriioodd..  TThhiiss  eemmppllooyymmeenntt((ooccccuuppaattiioonn))  ooff  eemmoottiioonnaall  aanndd    
rreessppoonnssiibbllee,,  rreeaassoonnaabbllee  aaccttiioonnss  ddeemmaannddiinngg  ooff  tthhee  hhuunntteerr,,  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee    
iinn  aa  ccoommpplleexx  ssiittuuaattiioonn  ooff  ffaasstt  aacccceeppttaannccee  iiss  uunniiqquuee  tthhee  ccoorrrreecctt  ddeecciissiioonn,,  wwhhiicchh    
rreessuulltt  --  tthhee  rreemmaarrkkaabbllee  ttrroopphhyy--rreemmiinnddiinngg  ooff  tthhee  hhuunnttiinngg  aaddvveennttuurreess..    
              

                  MMoosstt  ffrreeqquueennttllyy  tthhee  mmeeeettiinngg  mmiissttaakkee  --  tthhee  hhuunntteerr  aafftteerr  aa  sshhoott  llooookkss  aatt  hhiiss  rreessuull tt    
iinnsstteeaadd  ooff  rreecchhaarrggiinngg  aa  ccaarrbbiinnee,,  aanndd  bbee  rreeaaddyy  ttoo  mmaakkee  aann  eexxaacctt  sshhoott  oonn  lleeaavviinngg,,  oorr    
ssuuddddeennllyy  aappppeeaarreedd,,  mmuucchh  qquuiicckkllyy  &&  cclloosseellyy,,  tthhaann  iitt  ccoouulldd  bbee  aassssuummeedd,,  ttoo  aann  aanniimmaall..  
  

              IInn  tthhee  aauuttuummnn  hhuunnttiinngg  ppaasssseess  aatt  tthhee  rriivveerrss  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  ffiisshh  wwhhiicchh  aarree  vviissiitteedd    
bbyy  bbeeaarr  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ddaawwnn  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn,,  aanndd  iinn  tthhee  llaattee  aauuttuummnn  --  aatt  nniigghhtt,,  aanndd    
aallssoo  oonn  ppllaacceess  ooff  ggrroowwtthh  ooff  bbeerrrriieess  aanndd  iinn  tthhiicckkeettss  ooff  aa  ppiinnee  SSiibbeerriiaann..    



 

 

 

  

IInn  tthhee  sspprriinngg  --  oonn  ppllaacceess  wwaarrmmeedd  uupp  bbyy  tthhee  ssuunn  iinn  mmoouunnttaaiinnss,,  aanndd  oonn  tthhee  rreelleeaasseedd  ssiitteess  iinn  vvaalllleeyyss  ooff  tthhee  
rriivveerrss..  AAtt  sspprriinngg  hhuunnttiinngg  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  ssuunnggllaasssseess,,  aa  ccrreeaamm  ffrroomm  ssuunnbbuurrnn  aanndd  hhyyggiieenniicc  lliippssttiicckk..  
NNoott  tthhaawwiinngg  sspprriinngg  ssnnooww  aalllloowwss  ""ttoo  rreeaadd""  ttrraacceess  ooff  aa  bbeeaarr..  IItt  ddooeess  hhuunnttiinngg  mmoorree  ffaasscciinnaattiinngg..    

EEaacchh  ooff  hhuunnttiinngg  iiss  oorriiggiinnaall,,  aanndd  iinn  oowwnn  wwaayy  iinntteerreessttiinngg..  TTrroopphhyy  ddiimmeennssiioonnss  ffrroomm  220000  ttiillll  229955  ccmm..  

                    
SSeeaassoonn::  AAuuttuummnn  ((ffrroomm  AAuugguusstt,,  2200  ttiillll  DDeecceemmbbeerr,,  1155))    
  

DDuurraattiioonn  --  1100  ––  1122  ddaayyss..      
99  ((1111))  nniigghhttss  iinn  tthhee  hheeaattiinngg  tteennttss  aanndd  ccaabbiinnss..    
DDaayy  11..    MMeeeettiinngg  iinn  tthhee  aaiirrppoorrtt  ooff  EElliizzoovvoo..    
TTrriipp  ffrroomm  EElliizzoovvoo  ttoo  tthhee  KKoozzyyrreevvsskk        
aanndd  fflliigghhtt  ffrroomm  KKoozzyyrreevvsskk  ttoo  tthhee  ccaammpp..    
DDaayyss  22..33..44..55..66..77..88..99..((1100..1111..))  HHuunnttiinngg  ffoorr  tthhee  bbeeaarr..    
DDaayy  1100..((1122))..  FFlliigghhtt  ffrroomm  tthhee  ccaammpp  ttoo  tthhee  KKoozzyyrreevvsskk      
aanndd  ttrriipp  bbyy  ccaarr  ffrroomm  KKoozzyyrreevvsskk  ttoo  tthhee  EElliizzoovvoo..    
  

DDaaiillyy  rroouuttiinnee  dduurriinngg  tthhee  hhuunnttiinngg::    
ggeettttiinngg  uupp  --77..0000,,  bbrreeaakkffaasstt  ––  77..2200,,    
mmoovviinngg  ttoo  tthhee  hhuunnttiinngg  rroouutt  ––  77..4455,,    
lluunncchh  ––  1122..3300,,  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  hhuunnttiinngg  ––  1133..3300,,    
rreettuurrnniinngg  ttoo  tthhee  ccaammpp  ––  2200..0000,,  ddiinnnneerr  ––  2200..3300,,    
ggooiinngg  sslleeeepp  ––  2222..0000..    
MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa::  aaffoooott,,  bbyy  hhoorrssee  oorr  oonn  bbooaatt  wwiitthh  oouuttbbooaarrdd  mmoottoorr..  

      
SSeeaassoonn::  SSpprriinngg    ((ffrroomm  AApprriill,,  2255  ttiillll  MMaayy,,  2255))..    
DDuurraattiioonn  ––  1100--1122  ddaayyss..      
99  ((1111..))  nniigghhttss  iinn  tthhee  hheeaattiinngg  tteennttss  aanndd  ccaabbiinnss..    
DDaayy  11..    MMeeeettiinngg  iinn  tthhee  aaiirrppoorrtt  ooff  EElliizzoovvoo..    
TTrriipp  ffrroomm  EElliizzoovvoo  ttoo  tthhee  KKoozzyyrreevvsskk  aanndd  fflliigghhtt  ffrroomm    
KKoozzyyrreevvsskk  ttoo  tthhee  ccaammpp..    
DDaayyss  22..33..44..55..66..77..88..99..((1100..1111..))  HHuunnttiinngg  ffoorr  tthhee  bbeeaarr..    
DDaayy  1100..((1122))..  FFlliigghhtt  ccaammpp--  KKoozzyyrreevvsskk  ..    
TTrriipp  ffrroomm  tthhee  KKoozzyyrreevvsskk  ttoo  tthhee  EElliizzoovvoo..    
DDaaiillyy  rroouuttiinnee  dduurriinngg  tthhee  hhuunnttiinngg::  ggeettttiinngg  uupp  --77..0000,,    
bbrreeaakkffaasstt  ––  77..2200,,  mmoovviinngg  ttoo  tthhee  hhuunnttiinngg  rroouutt  ––  77..4455,,    
lluunncchh  ––  1122..3300,,  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  hhuunnttiinngg  ––  1133..3300,,    
rreettuurrnniinngg  ttoo  tthhee  ccaammpp  ––  2200..0000,,  ddiinnnneerr  ––  2200..3300,,    
ggooiinngg  sslleeeepp  ––  2222..0000..    
MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa::  aaffoooott,,  oonn  ssnnooww--  mmaacchhiinneess  oorr  oonn  bbooaatt  wwiitthh  oouuttbbooaarrdd  mmoottoorr..  
  

RRoouunndd  ccoosstt  ((11  ttrroopphhyy))  --  99  000000  EEuurrooss  ((TThhee  rraatteess  iinncclluuddee::  sseerrvviiccee  --  €€  44  000000  &&  TTrroopphhyy  ffeeeess  --  €€  55  000000))  
AAddddiittiioonnaall  ttrroopphhyy  --  €€  44  000000  



 
  
  

Rates  don’t  include:Rates don’t include:  
  

 

 

IInntteerrnnaattiioonnaall  fflliigghhttss,,  hhootteell  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  tthhee  hhuunntt,,  ffiirreeaarrmm  iimmppoorrtt,,  vviissaa,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  sshhiippppiinngg  ooff  
ttrroopphhiieess  aanndd  ttrroopphhyy  ffeeeess..  

  
  

TThhee  ccaarrdd  --  cciirrccuuiitt  ooff  aann  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  aa  ppllaaccee  ooff  hhuunnttiinngg  
AAnndd  aa  rroouuttee  ooff  ggrroouupp  ffrroomm  tthhee  aaiirrppoorrtt  ooff  tthhee  cciittyy  ooff  EElliizzoovvoo  


