
Matkareis
Kõrgõzstanis
MATK SONG KÖL-I JÄRVE ÄÄRDE KÜLLA 
NOMAADIDELE
•   Matk Tjan-Šani mägedes, taustaks üle 7000-meetrised mäed
•   Mõnus kulgemine keset alpiaasasid, moonivälju ja mägikarjamaid
•   Tutvume eheda nomaadieluga: ööbime jurtades ja õpime ratsutama
•   Üle 3000-meetrised mäekurud, kust avanevad vaated panevad ahhetama
•   Võrratu Kesk-Aasia köök kirgiisi eripäradega

Tjan-Šani mäestik
Tjan-Šani mäestik, ehk „taevalikud mäed“ on Kõrgõzstani jaoks tähtsal kohal. Need 
mäed on läbi aegade kaitsnud võõrvallutajate eest ning sealsed karjamaad annavad 
elatuse nomaadidele. Meie reis kulgeb selles võimsas mäestikus, mille kõrgemad tipud 
saadavad meid ohutus kauguses.

Mehed hobustel
Paljud kirgiisid elavad tänapäevalgi traditsioonilist nomaadielu. Suvel aetakse kari 
mägikarjamaadele – jailoodele. Karjatatakse peamiselt lambaid, kitsi ja hobuseid. 
Ühetaoliste päevade sisustamiseks kuulatakse rahvuseepost „Manasi“, mida loevad 
peast ette kõrgelt austatud akyn’id. 

Elu jurtades 
Jurta, kui eluase, on nomaadide seas asendamatu ning tänaseni au sees. Ta pakub kar-
jusrahvale kaitset tuule, vihma ja päikese eest. Väljast kasinad, võivad nad seest olla ko-
hati „luksuslikud“. Rikkalikud vaibad, kirstud, jms on jõukohased siiski vaid jõukamatele. 
Tutvume selle kõigega lähemalt, ööbides kahel ööl nendes „karjusepaleedes“. 

Alpiaasad ja mägikarjamaad 
Kulgeme peamiselt 2500 ja 3500 meetri kõrgusel, kus allpool liigume metsapiiris ja 
üleval pool alpiaasadel. Alpiaasad pakuvad meile silmailu oma kirevates värvides: 
olenevalt sellest, mis lill või taim parasjagu õitseb. Kohalikele pakuvad nad elatist karja-
maadena, mille ulatus paistab olema lõputu.

Kesk-Aasia köök kirgiisi eripäradega
Kirgiisi köögis on kesksel kohal hobuse- ja lambaliha. Osad toidud, nagu šašlõkk ja 
pilaff, on tänu nõukaajale meile tuttavad. Eksootilisemad palad, nagu bešbarmak – 
hobuseliha nuudlitega ja mantõ – hiiglaslikud pelmeenid, proovime aga ära kohapeal. 
Joogipooliseks on teadagi kumõss – õllekangune, kääritatud hobusepiimajook.

Aeg: 11. - 19. august 2018 
Hind: 1190 €
Raskusaste: kerge
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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


