5 NAJGŁĘBSZYCH JEZIOR ŚWIATA
Wiele jezior na całym świecie cieszy się ogromna popularnością
wśród turystów, oferując wspaniałe miejsca na idealne wakacje.
Zachęcamy zatem do wirtualnej wycieczki po pięciu najgłębszych
jeziorach świata razem z Tourism-Review.pl.

5/ Jezioro Matano, Południowe Sulawesi, Indonezja
Popularne wśród turystów głównie ze względu na krystalicznie czystą wodę, Jezioro Matano jest
piątym najgłębszym jeziorem na świecie i zdecydowanie najgłębszym jeziorem w Indonezji. W
najgłębszym miejscu ma głębokość 590 metrów i jest domem dla wielu gatunków endemicznych ryb i
innych roślin oraz zwierząt. Turyści uprawiają tam rafting, kajakarstwo i nurkowanie. Dużą
popularnością cieszy się również zwiedzanie miejscowych, unikalnych wiosek.

4/ Great Slave Lake, Kanada
Great Slave Lake jest drugim co do wielkości jeziorem w Kanadzie i jednym z najbardziej
atrakcyjnych turystycznie jezior w Ameryce Północnej. Jest także czwartym pod względem
głębokości (614 metrów) jeziorem na świecie. Szczególnie urzekające są tu pływające po
powierzchni wody kry lodu. Great Slave Lake tak ogromną popularnością wśród turystów cieszy się
głównie dzięki swoim możliwościom połowowym.

3/ Jezioro Malawi, African Rift Valley
Jezioro Malawi ze średnią głębokością 292 metrów i maksymalną głębokością – 706 metrów jest
trzecim najgłębszym jeziorem świata. Znane również jako Lake Nyassa leży między Malawi,
Mozambikiem i Tanzanią. Jego tropikalne wody są siedliskiem dla kilku gatunków ryb i innych
słodkowodnych stworzeń. W czerwcu 2011 roku jezioro zostało oficjalnie uznane przez rząd
Mozambiku za rezerwat przyrody. Jezioro Malawi jest rajem dla miłośników pływania i nurkowania,
głównie dlatego, że jego wody są krystalicznie czyste, a wokół wybrzeża znajduje się bardzo wiele
ekskluzywnych ośrodków wypoczynkowych.

2/ Jezioro Tanganika, African Great Rift Valley
Maksymalna głębokość jeziora Tanganika to 1470 metrów, podczas gdy średnia głębokość to 570
metrów. Jest ono drugim największym i drugim pod względem głębokość jeziorem na świecie
(długość: 673 km, szerokość: 72 km). Jezioro znajduje się na terenie czterech państw: Burundi,
Demokratycznej Republiki Konga, Tanzanii i Zambii i oferuje nie tylko przepiękne widoki, ale także
ogromne możliwości dla miłośników sportu, wędkowania i rozkoszowania się pięknem przyrody.

1/ Jezioro Bajkał, Syberia, Rosja
Ze względu na średnią głębokość 744,4 metrów, Jezioro Bajkał lub też jak mówią niektórzy – Perła
Syberii, jest najgłębszym jeziorem na świecie. Maksymalna głębokość wynosi 1642 metrów. Warto
również zaznaczyć, że jest to także najstarsze jezioro na świecie, w którym znajduje się aż 20%
słodkowodnych zasobów Ziemi. Bajkał jest domem dla 1700 różnych gatunków roślin i zwierząt,
spośród których 1100 występuje tylko tutaj. Wśród turystów największą popularnością cieszą się
rejsy, spływy kajakowe, jazda na rowerach wodnych, oraz rafting.
Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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