
 

 
 

BACKCOUNTRY TOURSKI STAGE 

Rusland – Siberië 
Khamar-Daban gebergte – Baikal regio  

(gevorderden niet vergletsjerd terrein) 
 

 



 
 
 
 
BEGELEIDERS: 
Rik De Clercq  Rik.De.Clercq1@pandora.be    
tel. 0486.13.44.00 
 
Dirk Van Daele Dirk.vanda@gmail.com 
Tel. 0478.95.95.13 

 
PERIODE:   
Woensdag 2 Jan 2019 12:30 vertrek vlucht  
Zondag 13 Jan 2019 22:35  landing Brussel 
(+/- 7 stagedagen, 10 overnachtingen) 
 
 
PLAATS: 

 We landen in Irkoetsk vanwaar we met een taxibusje en 
sneeuwscooter naar een van de basic blokhutten gebracht 
worden in de Mamay vallei. Onze Russische privé kok Pacha 
zal voor ons eten en voor het houtvuur zorgen.  
Mamay heeft ten gevolge van de ligging aan het Baikal meer 
een microklimaat waardoor de temperaturen niet te ver onder 
nul schieten en er vaak grote pakken sneeuw uit de lucht 
vallen al van in November. We zullen er niet alleen zijn. 
Redelijk wat locals hebben dan kerstvakantie en komen hier 
skiën. 

 Daarna verhuizen we enkele valleien verder langs het meer 
naar een plaats genaamd Snezhnaya, “plaats met veel 
sneeuw” vrij vertaald .  
Hier zullen we vanuit een hotel de achterliggende bergen 
exploreren die ook bij de locals minder bekend zijn. 

 
 
 
 



STAGEPROGRAMMA: 
Als de weer- en sneeuw-condities het toelaten: 

 4 tal eendaagse tourskitochten in de Mamay vallei. 

 3 tal eendaagse tourskitochten in de Snezhnaya vallei.  

 Tijdens de tochten en avonden: diepsneeuw skitechniek,  
risicomanagement, tochtplanning, …conform de KBF-leerlijn. 
Bijkomend: navigatie in terrein met beperkt topo materiaal en 
lawinegevaar inschatten zonder lawinebericht. 

 We gaan uiteraard niet zo ver naar Siberië om enkel te 
skiën… We keren na het skiën met de trein van het Baikal 
meer terug naar Irkoetsk langs een stukje van de befaamde 
Trans Siberian Express treinroute. En er is een kort bezoek 
van Irkoetsk en Moskou voorzien … 

 Beoogde routeniveau:  
o Eendaagse afdalingsgerichte tochten zonder alpien 

karakter.  
o Afdalingen met af en toe secties van 35° / 40°. 

 Engagement:  
o Basic logement in Mamay (warm genoeg, maar: 

slaapzak/matje, WC buiten in hutje). 
o Temperaturen kunnen er diep zakken. 

 
 
DEELNAMEVOORWAARDEN: 

 KBF-lid zijn. 

 Skiniveau: vlot zwarte pistes skiën, ook in moeilijkere 
condities. Reeds off-piste of tourski-ervaring hebben. 

 Goede fysieke conditie hebben (op een rustig tempo op  
1 dag 3 tal keer 400 hoogtemeters stijgen en dalen) - max. 
hoogte van de bergen is +/-1600m). 

 Reeds een lawine-clinic  ( of  beginners tourskistage) 
gevolgd hebben (indien niet het geval: bereid zijn een lawine-
clinic te volgen, bv. bij Alpigo,…). 

 Snowboarders zijn eveneens welkom mits splitboard).Open 
staan voor vreemde culturen en avontuurlijke reizen. 

 Eventuele benodigde voorschotten voor kosten ter plaatse 
dienen op voorhand betaald te worden aan de stageleiding.  



 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:  Zondag  14 Okt 2018 
(gezien de visum doorlooptijd) 
Inschrijven via inschrijvingen@alpigo.be waarna men een 
bevestigingsbericht ontvangt qua deelname en betaling. 
 
VOORBEREIDINGSMOMENTEN: 

 Contactavond in Skibaan Skidome  Terneuzen (afleggen 
skitest, praktische vragen, materiaal,...).  
Datum in samenspraak met de deelnemers. 

 
PRIJS:  
Bij 6 deelnemers: 362eur pp  (max.aantal) 
Bij 5 deelnemers: 424eur pp 
Bij 4 deelnemers: 516eur pp  (min.aantal) 

 
Inbegrepen:  

 Organisatie stage en tochtbegeleiding door gediplomeerde 
stageleiders. 

 
Niet  inbegrepen (ter plaatse te betalen):   

 Internationale retour vlucht Irkoetsk (+/-490eur) 

 Uitnodiging en visum  (+/-120eur) 

 Vervoer ter plaatse (+/-100eur pp – schatting) 

 Accommodatie in Mamay (HP:+/-55eur/n-5x) 

 Accommodatie in Snezhnaya Hotel  (HP:+/-40eur/n-4x) 

 Treinrit Baikalsk – Irkoetsk (+/-26eur) 

 Accommodatie in Irkoetsk (+/-10eur/n-1x) 

 Ontbijt en avondeten in Irkoetsk (+/-35eur-1x) 

 Bij bezoek van steden en bezienswaardigheden: 
o Culturele stadsgids (indien gewenst) 
o Inkom bezienswaardigheden/activiteiten 

 Bijkomende maaltijden en dranken 

 Annuleringsverzekering, materiaal, persoonlijke uitgaven 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 


