
ELBRUS EXPEDITIE

We gaan de hoogte in. En wel naar het dak van Europa! Beklim met 
ons Mount Elbrus. Een formidabele uitdaging voor bergsporters die 
hun uithoudingsvermogen willen testen en een stap willen maken 
in de wereld van expeditiebergsport zonder hoog technisch niveau. 
Samen met het Nederlandstalige Rewild gidsteam bestaande uit 
heeresbergführer Koen en wildernisgids Nick doe je een toppoging 
naar de hoogste top van het Kaukasusgebergte. Diep in Zuid-Rusland 
bij Georgië gelegen, wordt de Kaukasus beschouwd als de natuurlijke 
grens tussen de continenten Europa en Azië. Met een hoogte van 5642 
meter is de Elbrus officieel dus niet alleen het hoogste punt van Europa, 
maar ook een van de ‘seven summits’ (de hoogste bergen van de zeven 
continenten). Ons doel van deze expeditie is het beklimmen van de 
westtop van de twee-toppige vulkaan via de zuidzijde. 



Programma
Maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

Op deze dag reizen we af naar Mineralnye Vody in Rusland waar de transfer 
klaar staat om ons naar het hotel in de omgeving van de Elbrus te brengen. 
De avond staat in het teken van accommoderen en voorbereiden op de 
komende dagen.

Dag 2 Gewenning en acclimatisatie

De dag na aankomst gaan we ons verder voorbereiden op de toppoging 
en maken we een eerste inloop-acclimatiesatietocht. We besteden extra 
aandacht aan het gebruik van de uitrusting, de organisatie op de berg, de 
tentroutine en het acclimatisatieprogramma. We slapen vanaf deze dag in 
de tent.

Dag 3, 4, 5 en 6 Acclimatiseren en hoogte maken

Deze dagen staan in het teken acclimatiseren, hoogte maken en wennen 
aan het lopen op grotere hoogte. We beklimmen omringende toppen rond 
de Elbrus en bereiden ons verder voor op de toppoging. We gaan regelmatig 
op en neer en ons tentenkamp verhuist in deze dagen naar hoger gelegen 
gebied.

Dag 7, 8 en 9 Flexibel summit window voor toppogingen 
Afhankelijk van het weer, de conditie van de groep en ons 
acclimatiesatieniveau kan tijdens deze dagen een toppoging ondernomen 
worden. Ook kunnen er in deze dagen juist rustdagen ingezet worden. Op 
dag 9 van de trip vertrekken we terug naar beneden en slapen we een 
laatste nacht in het hotel. Met een gezamenlijk diner en een gezellige avond 
sluiten we een prachtig avontuur in de Kaukasus af.

Dag 10 Reisdag

Vandaag is het tijd voor de terugreis naar Nederland.

Logistiek
De vlucht naar Rusland valt buiten de pakketprijs, maar de logistiek ter 
plaatse wordt georganiseerd door ons en is inbegrepen in de prijs. De vlucht 
boek je individueel maar in overstemming met Rewild.

Voeding en water
De voeding en het drinken wordt georganiseerd door Rewild en is 
inbegrepen in de pakketprijs. Dit betekent ontbijt en diner in het hotel 
tijdens de hotelovernachtingen, alsook kampeermaaltijden en andere 
voeding en drinken tijdens de nachten op de berg. Persoonlijke consumpties 
en drankjes ter plaats zijn niet inbegrepen in de pakketprijs.



Fysiek ●●●●●
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●●

Comfort ●●○○○
Wildlife ●○○○○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is een combnatie van Wild Skills en Fitness. We 
besteden veel aandacht aan het overbrengen van kennis en het aanleren 
van de juiste vaardigheden voor een expeditie op hoogte in extreme kou. 
We nemen je mee in alle facetten van zo’n onderneming. Van de juiste 
uitrusting, tot het effect van hoogte op het menselijk lichaam en het 
acclimatisatieproces. Deze reis is zeer fysiek en uitdagend. Een goede 
duurconditie en ervaring in het hooggebergte is een vereiste om deel te 
kunnen nemen aan deze reis. Ervaring met stijgijzerlopen is een grote pré.



Materiaal en uitrusting 1
Expeditie backpack (Check-In baggage / toegestaan gewicht 23 kg)

Rewild verzorgt:

Need to have:
2x Cap / Muts (wol of fleece)
1x Headover / Buff
1x Balaclava 
1x Contact handschoenen (dunne) 
1x Wind/waterdichte handschoenen
1x Wanten dons 
1x Mountaineering Softshell broek
2x Thermoshirts korte mouw
2x Thermoshirts lange mouw (midweight!) 
2x Thermobroek (midweight!)
3x Sokken, dun
5x Sokken dik (cold weather)
5x Ondergoed
1x Waterdichte broek (goretex)
1x Waterdichte jas (goretex)
1x Gevoerde jas midlayer (puffy)  
1x Donsjas dik (-5°C en lager)
1x Bergschoenen (Cat. C or D)
1x Sneeuwbril

1x Expeditieslaapzak (-15°C comfort of lager) 
1x Slaapmatras (inflatable)
- Waterproof bags (verschillende formaten) 
1x Hoofdlamp
1x Trekking stokken
1x Aansteker
1x Lepel / Spork
1x Mok (voor koffie/thee)
1x Thermosfles (minstens 1L.)
1x Waterfles 1L. (Nalgene)
X Extra batterijen (AA, AAA)
1x Fluit
1x Microvezelhanddoek
1x Lippenbalsem met UV filter + zonnebrand
1x Persoonlijke first aid kit (inclusief onder         
     andere pleisters, pijnstillers en reddingsdeken,   
     blaarpleisters, loperamide, sporttape )
1x Biodegradablevochtige doekjes

- Ice axes
- Crampons
- Carabiners HMS ballock
- Slings 260 cm

- Branders en pannen 
   (MSR   Reactor / Jetboil) 
- Tenten

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 

Nice to have:
1x Fleece liner handschoenen
1x Trekking broek
1x Windstopper jas
1x Trekking schoenen (trailrunning schoenen) 
1x Hut- / Tentschoenen (gevoerde tentsocks) 
1x Slaapzak liner fleece
1x Extra waterfles 1L. (Nalgene)
1x Waterzak
1x Notebook / Pen 
1x Kompas 
1x Zakmes/multitool 
X Extra snacks (trail food)
X Koffie / thee
- Fotocamera / GoPro
1x Hand sanitizer 
1x Biodegradable zeep
1x Waterzuiveringsdruppels (HADEX)



Materiaal en uitrusting 2
Rugzak met handbagage 
toegestaan gewicht 7kg, volume 50x37x25

Tips

Horloge
Telefoon
Zonnebril (Cat. 4)
Visum
Paspoortfoto’s (voor visum tbc!)
Zomerpet / Baseballpet
Paspoort (Geldig nog minstens 6 maanden) 
Portemonnee / Lokaal geld / Creditcard
Zorgverzekeringsbewijs
NKBV bergsportverzekering

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je 
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent 
aantrekkelijke tarieven. 

E-reader / iPad 
Solar panel draagbaar
Oordoppen
In-ear headphones
Powerbank en kabels
Zip-Lock zakjes
Wereldstekker
Slippers/crogs

Reiskussen
Bivakzak
Gaiters (Gamaschen)
Summit pack (opvouwbare tas)
Gevoerde broek
Hand/voet verwarmers
Voetpoeder



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild  ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling. 

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Voor deze 
expeditie stellen een NKBV-bergsportverzekering verplicht.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De 
annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Voorbereidingsbijeenkomst
Voorafgaand aan de reis organiseren we een voorbereidingsbijeenkomst om het 
reisplan en programma door te nemen en uitrusting te distribueren. Ook is er de 
gelegenheid om vragen te stellen. De datum wordt overlegd via een groepsapp. 

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1550,- per persoon. Dit is inclusief: 
 • 9 overnachtingen in een hotel of tent
 • ontbijt en diner tijdens de hotelovernachtingen
 • eten en drinken tijdens de nachten op de berg
 • twee Nederlandstalige gidsen
 • visum ondersteuning en Russische invitation letter
 • alle transport ter plaatse
 • permits
 • huur Rewild tenten
 • huur Rewild klimuitrusting (crampons, pickels, safetygear)
 • een voorbereidingsbijeenkomst

Niet inbegrepen zijn de kosten voor je visum, persoonlijke uitgaven, consumpties 
ter plaatse, je vlucht naar Rusland en een bergsportverzekering van de NKBV. 

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


