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JALGSIMATK KESET SIBERI ÜRGLOODUST

•   Ürgne loodus ehedal ja puutumatul kujul
•   Mitmekülgsed loodusvormid: taiga, stepp, alpiniidud ja liustikud
•   Kristallselge veega mägijärved ja -jõed
•   Loodusfotode sõpradel tasub silmad lahti hoida!

Eraldatus tsivilisatsioonist
Altai jaguneb nelja riigi – Venemaa, Mongoolia, Hiina ja Kasahstani vahel. Kõikide nende 
riikide jaoks on ta aga äärmine perifeeria. Eraldatusest räägib juba see fakt, et peaaheli-
kuni jõudmiseks (ja tagasisaamiseks) kulub meil kolm tervet matkapäeva.

Siberi ürgloodus ja selle erinevad vormid
Altai kliima on viimasest jääajast saati väga vähe muutunud. Seetõttu on ka siinne 
loodus: taime- ja loomariik peaaegu sama, mis tollal. Meie reisi jooksul läbime mitmeid 
erinevaid vöötmeid: steppi, taigat, alpiniite ja külastame ka liustikke. 

Puhas loodus ja puhas vesi
Altai kujutab endast megasuurt (eriti) puhta magevee reservuaari. Jõed ja järved, mida 
siin leidub suuremal hulgal, asuvad inimtegevusest kaugel ja seetõttu puudub reostus. 
Need, kristallselge veega veekogud on siin lisaks puhtusele ka väga maalilised. Oma 
matkal jõuame Kutšerla ja Akkemi järveni ning matkame piki Kutšerla jõge.

Beluhha tipp ja majesteetlikud mäeharjad
Altai ei ole väga kõrge mäestik, kuid siin asub Siberi kõrgeim tipp – Beluhha (4506 m). 
Klimaatilised tingimused on aga loonud olukorra, kus mäed on lumised ja seetõttu mõ-
juvad teravatipulised mäeharjad siin majaesteetlikena, peaaegu nagu Himaalaja. Beluh-
ha tippu me ei pürgi, küll aga veedame mitmed päevad selle ümbruskonnas matkates.  

UNESCO maailmapärand
Altai Kuldsed Mäed on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse oma loodusliku ilu 
ja hästi säilinud liikide tõttu. Siin on esindatud kõik Siberi loodusvööndid: stepp, metsas-
tepp, segamets, ja alpi eelmäestiku- ja mäestikuvormid. 
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


