
 • Pane ennast proovile ja valluta Aafrika kõrgeim tipp – Kilimandžaaro, 5895 m

 • Kõrgeim tipp, mis ei eelda erivarustust ja erioskusi

 • Matk mööda Rongai rada – ühte maalilisematest ja rahulikematest                  
radadest Kilil

 • Meeliülendavad vaated tipust ja teel sinna

Aafrika katuse vallutamine
Kili ei ole oma raskuselt võrreldav Himaalaja tippude vallutamisega. See ei ole eliitklubi ettevõtmine. Kilile ronib igal 
aastal umbes 25 000-50 000 inimest. Ettevõtmise tõsidust ei tasu aga alahinnata: raskused valitsevad igal sammul. 
Alates rängast palavusest kuni vihma, tuule ja lumeni. Kõrgmäestikuhaigus on sel matkal paratamatu nähtus. 
Vallutus on aga seda ettevõtmist väärt. Emotsioonid ja mälestused, mis sellest matkast jäävad, püsivad aastateks.

Matk ei vaja eritehnikat ja -oskusi
Kilimanjaro otsa ronimine ei ole tehniline. See ei eelda erivarustuse (köied, “kassid”, jms) kasutamist, ega ka mingeid 
erioskusi ronijalt. Küll aga eeldab ta piisavat füüsilist ja ka psüühilist ettevalmistust. Matka viimane osa on eriti 
nõudlik. Tipu vallutamine algab vara öösel, saatjateks külm, kõrgmäestikuhaigus ja eelnevate päevade väsimus.

Rongai rada
Kilist on kohati saanud massturismiobjekt. Seetõttu on oluline vältida radasid, mis on liialt ülerahvastatud. Rongai 
rada saab alguse Keenia piiri lähedalt ja on üks vähemkülastatavaid. Maastiku- ja loodusvaated Rongai rajal on ühed 
parimad. Plusspoolele tuleb lugeda ka selle, et tõusud Rongai rajal on lauged. 

Vaated matkal ja tipust
Vaated kogu matka jooksul ja eriti tipust on võimsad. Seda loomulikult siis kui ilmataat selleks eeldused loob. Oleme 
selleks teinud siiski kõik: planeerides matka kuivaperioodi ja tipuvallutuse täiskuu ööle. 

Erinevad maastikukomponentide vöötmed
Kilimanjaro asub kuues erineva maastikukomponendi vöötmes. See muudab kogu matka äärmiselt mitmekesiseks. 
Läbime vihmametsa, kõrbelaadseid piirkondi, põõsastikuga kaetud alasid ja lõpuks ka liustikku. Vaated ja elamused 
on garanteeritud.

Kilimanjaro vallutamine

Mägimatk 
Aafrika “katusele”

13. – 21. veebruar 2019
2490 €
Raskusaste: 
väga raske

*    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


