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Safarin matkanjohtajana
toimii Tansanian suojeluekologiaan perehtynyt
ympäristötieteen dosentti
Olli Marttila. Hän
on toiminut ainoana
suomalaisena Tansanian
villieläintutkimuslaitoksen, Tanzania Wildlife
Research Instituten
tutkijana ja kirjoittanut
kaikkiaan kuusi maan luontoa ja kulttuuria koskevaa teosta.
Näistä tuorein ”The Great Savanna. The National Parks
of Tanzania” on ensimmäinen ja ainoa englanninkielinen,
kattava tietoteos maan luonnonpuistoista. Tansaniaan hän
saapui ensimmäisen kerran vuonna 1993, aloitti tutkijantyönsä täällä 2001, ja vuodesta 2012 lähtien hän on asunut
pysyvästi maassa. Maan luonnonaarteiden esittely on aina
ollut mieleistä hänelle, ja vuodesta 1996 lähtien hän on vetänyt kymmenittäin safareita – yhteistyössä Olympian kanssa
vuodesta 2008 alkaen.
Marttilan johtamat erikoissafarit erottuvat muusta
safaritarjonnastamme seuraavasti:

• täyspitkät safariohjelmat (8–9 safariyötä)
• poikkeukselliset safarikohteet suojelualueiden parhailla 		
paikoilla

• pääsääntöisesti 2 yötä/safarikohde, eli tutustumisaikaa
kohteeseen kokonainen päivä

• klassisissa safaritelttaleireissä konkreettinen kosketus 		
elävään luontoon

• yksityiset, vain meidän käytössämme olevat leiripaikat
• välttelemme ruuhkaisia turistireittejä
• pienet ryhmät (enintään 12 matkustajaa)

N

gorongoro, Serengeti ja Tarangire eivät ole ainoastaan Afrikan eturivin suojelualueita, vaan loka-marraskuussa näissä puistoissa eletään vuoden kierrossa
yhtä lyhyttä, suurenmoista taikahetkeä. Tällä safarilla on mahdollisuus saada
kouraantuntuva käsitys yhtäältä vihreyttä versovasta ”Afrikan kesästä” kuin kuivan
kauden kurimuksessa elävästä ”Afrikan talvesta”.

Ngorongoron häikäisevä kattilalaakso, nielu tulivuoren kraatterin pohjilla, kykenee
jatkuvan veden saatavuuden ansiosta ylläpitämään ympäri vuoden runsasta tasankoeläinten joukkoa. Luonto palkitsee, ja pohjatasangolla rynnistää runsaasti maanosan
luonnolle tunnusomaisia suuria eläimiä; antilooppeja, seeproja, norsuja, suurpetoja,
jopa uhanalaiset sarvikuonot ovat täällä pystyneet pitämään pintansa.
Serengeti on lähes Etelä-Suomen läänin suuruisena valtava suojelualue, jonka yhdellä
kulmalla voidaan elää eri vuodenaikaa kuin toisella. Juuri nyt nämä hetket ovat käsillä.
Etelän tasangot voivat uutta kesää odotellen elää yhä odottavia aikoja, kun lännessä ja
pohjoisessa saatetaan elää jo vehreää kevättä ja eläinlaumatkin ovat täysissä voimissaan. Tilanteet vaihtelevat vuodesta toiseen, mutta Serengeti ei ole koskaan autio. Sen
takaa 2,5 miljoonan vahvuinen suurten nelijalkaisten joukko, joista sadattuhannet eivät
jätä pysyvää reviiriään, tarjoavatpa elinolosuhteet kulloisellakin hetkellä mitä tahansa.
Vahvana esimerkkinä ovat suurpedot, leijonat, leopardit, gepardit ja täplähyeenat,
joita yhteensä elää puistossa reippaasti yli kymmenentuhatta yksilöä. Yhtä hyvin safarireitillemme osuvat puiston länsiosassa Grumetijoessa lymyävät niilinkrokotiilit ja
virtahevot. Pimeän saapuessa voimme kukin leirissämme kokea joelta ja savanneilta
kantautuvasta melskeestä, mitä on todellinen Afrikan yö.
Tarangiren puhuttelevat savannit mahtavine apinaleipäpuineen ja suurine norsulaumoineen elävät suurella todennäköisyydellä yhä pitkää kuivaa kautta. Puistoa halkova
joki on kuitenkin puiston magneettinen napa, jonka ympäristöön suuret eläinlaumat,
gnut, seeprat, puhvelit ja monet antiloopit ovat kokoontuneet laajoilta alueilta.
Yleisesti on todettu, että kuivan kauden lopulla Tarangiren rivejään tiivistäneet eläinlaumat kuuluvat tuolloin Afrikan suurimpiin. Suurpedot leijonista alkaen käyttävät
tilaisuuttaan hyväksi.
Tämän kaiken voimme aistia safarilla asuessamme yhtä hyvin keskellä puistoja sijaitsevissa lodgeissa kuin viettäessämme neljä yötä klassisissa safaritelttaleireissä keskellä
puistojen villiä luontoa. Pääsemme kokemaan häivähdyksen oikeasta, entisajan safarimatkailusta nykyaikaisin mukavuuksin ja kuulemaan öisen savannin värisyttäviä ääniä.
Ohjelmaamme kuuluu 9 safariyötä, joista 4 vietetään vain meitä varten pystytetyissä
telttaleireissä (Ndutu, Kirawira). Täällä meistä pitää huolen kaikkiaan 10 miehen
leirihenkilökunta.

A=aamiainen, RA=retkiaamiainen, L=lounas,
RL=retkilounas, P=päivällinen (Safarilla on täysihoito)
Helsinki – Arusha
1. päivä, sunnuntai 23.10. Lähtö Helsingistä (KLM) klo
7.00 Amsterdamin kautta (KLM) Tansaniaan. Saavumme
klo 20.50 Kilimanjaron lentokentälle. Kuljetus Arushaan,
jossa majoitumme hyvätasoiseen The Arusha -hotelliin.
Arusha – Ngorongoro
2. päivä, maanantai 24.10. (Arusha – Ngorongoro, n. 175
km, n. 5 tuntia) Aamiaisen nautittuamme aloitamme matkamme kohti Ngorongoron kraatteria. Matkareitti etenee
ensin Itä-Afrikan hautavajoaman pohjalle, josta nousemme vajoaman reunajyrkänteen päälle ja täältä ylemmäs
Ngorongoron portille. Jatkamme vielä vähän matkaa nousten Ngorongorovuoren kraatterin reunoille. Täältä ajamme
kraatterin reunalla sijaitsevalle, keskitasoiselle lodgelle, majoitumme ja nautimme myöhäisen lounaan. Tauon jälkeen
siirrymme Endulenin avoimille ylänköalueille, missä teemme iltapäivällä patikkaretken. (A, L, P)
Ngorongoron kraatteri – Ngorongoro, Ndutu
3. päivä, tiistai 25.10. (Kraatteri – Ndutu, 110 km, n. 4 tuntia) Aamiaisen jälkeen laskeudumme alas kattilalaakson
pohjalle tutustuaksemme kraatterin eri osien eläimistöön,
jonka osana erityisesti suuret lajit esittäytyvät vahvasti.
Nautimme retkilounaan, minkä jälkeen suuntaamme matkamme kohti Ndutua, Serengetin tasankojen laita-alueille.
Täällä majoitumme 2 yöksi meitä varten pystytettyyn ”klassiseen” safaritelttaleiriin. Teltoissa on seisomakorkeus, ja
niissä on sängyt vuodevaatteineen. Kenttämallinen lämminvesisuihku ja huuhdeltava wc jaetaan muutaman telttakunnan kesken. Leirissä on sähköä kylmälaitteisiin ja kameroiden sekä puhelinten latausta varten. Muuten olemme
Afrikan taivaan alla – viettäen iltamme ennen messiteltassa tarjottavaa päivällistä leirinuotion äärellä. (A, RL, P)
Ndutu
4. päivä, keskiviikko 26.10. Ndutu vastaa luontonsa
puolesta paljolti sitä mitä Afrikan savanniluonnosta väikkyy monen mielikuvissa: harvakseltaan kasvavia litteälatvaisia sateenvarjoakasioita (puun nykyinen nimi on kierreakasia), avaria maisemia pastellinsävyisissä valoissa,
Kartat kirjasta “Safaripassi”.

sinikiiltoisia järviä ja kauas kantavia tasankoja. Kuiva kausi jatkuu suurella todennäköisyydellä
yhä edelleen, joten päivän aikana
kohtaamme aluetta ympäri vuoden asuttavia lajeja, kuten kissapetoja, afrikanpuhveleita, impaloita, kirahveja, pieniä dikidikejä,
kongoneja, isogaselleja ja suuren
joukon lintulajistoa. Aamulla lähdemme pitkälle varhaiselle aamuajolle retkiaamiaisineen. Leirissä
nauttimamme lounaan sekä lepotauon jälkeen teemme iltapäivän puistoajon. (RA, L, P)
Ndutu – Serengeti, Lobo
5. päivä, torstai 27.10. (Ndutu – Lobo, n. 150 km,
kokopäiväajo) Aamulla jatkamme safariamme kohti Serengetin koillisosassa sijaitsevaa Loboa. Matka etenee puistoajona Serengetin keskusalueiden
Seroneran seutujen läpi. Nautimme retkilounaan
ja tutustumme Serengetin luontoa valottavaan
informaatiokeskukseen. Myöhemmin iltapäivällä
suuntaamme Loboon. Ennen kuin päivän ajot on
saatu päätökseen, olemme kohdanneet Serengetin rikasta luontoa ja eläimistöä monista eri näkökulmista. Lobossa majoitumme 2 yöksi keskitason Lobo Wildlife Lodgeen. (A, RL, P)
Serengeti, Lobo
6. päivä, perjantai 28.10. Tänään tutustumme
kokopäiväohjelman merkeissä Lobon jylhiin maisemiin. Pisimmän puistoajon aloitamme varhain
aamulla. Otamme mukaan retkiaamiaisen, jonka
nautimme luonnon keskellä. Palaamme lodgeen
lounaalle. Iltapäivällä on aikaa levätä ennen iltapäivän puistoajoa. (RA, L, P)
Serengeti, Lobo – Serengeti, Kirawira
7. päivä, lauantai 29.10. (Kirawira – Lobo, 170
km, n. 7 tuntia) Aamulla jatkamme matkaamme
Serengetin länsikielekkeeseen, Kirawiraan. Siirtopäivä tapahtuu puistoajon merkeissä. Vierailemme virtahepojen ja niilinkrokotiilien asuttamalla
Retima-altaalla ja koukkaamme Serengetin keskusalueiden monipuolisille luontopaikoille, missä
nautimme myös retkilounaan. Sen jälkeen suuntaamme kohti Kirawiraa, missä majoitumme 2
yöksi omaan, jo Ndutusta tutuksi tulleeseen safaritelttaleiriimme. (A, RL, P)
Serengeti, Kirawira
8. päivä, Sunnuntai 30.10. Tänään tutustumme Kirawiraan ja sen ympäristöön. Haarukoimme
aluetta halkovan Grumetijoen rantapankkoja haeskellen erityisesti jokea asuttavia niilinkrokotiileja
ja virtahepoja. Vierailemme myös seudulle ominaisilla tasanko- ja kukkula-alueilla. Näillä seuduilla
elää – Serengetin vaelluslaumoista poiketen – pysyviä gnuantilooppiyhdyskuntia. (A, L, P)
Kartat kirjasta “Safaripassi”.

Matkapäivät:
23.10.-03.11.2016
Matkan hinta 5.870 e

(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut ja
viisumikulut 496 )
Lisämaksu yhden hengen huoneesta/teltasta 980 e

Matkan hintaan sisältyvät:
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∙
∙
∙
∙

reittilennot turistiluokassa
lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa
mainituissa tai vastaavissa hotelleissa, lodgeissa ja
teltoissa
täysihoito safarilla (osa aterioista retkiaamiaisia tai
-lounaita)
ohjelmassa mainitut kuljetukset, retket ja kiertokäynnit
sekä puistojen sisäänpääsymaksut
palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa, lodgeissa
ja teltoissa
lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut ja
viisumikulut
juomarahat paikallisoppaille ja safariautonkuljettajille
suomalainen matkanjohto (Olli Marttila)

Kirawira – Tarangire
9. päivä, maanantai 31.10. (Kirawira – Tarangire,
400 km, kokopäiväajo) Aamiaisen jälkeen hyvästelemme leirihenkilökuntamme ja suuntaamme Serengetin ja Ngorongoron suojelualueen läpi kohti Tarangirea. Matka on pitkä ja osin rasittava,
mutta kun myöhään iltapäivällä saavumme Tarangireen, uusi elämä aukenee. Kuiva kausi suurella todennäköisyydellä jatkuu täällä yhä edelleen, ja ennen kuin kokoonnumme illanviettoon, halukkaat ehtivät vielä
rentoutua vaikka lodgen uima-altaalla. Majoituspaikkamme Tarangire Safari Lodge on hyvätasoinen, pysyvä telttalodge, joka sijaitsee harjun päällä huikeiden näköalojen äärellä yli akasioiden täplittämän savannin. Puistoa halkova Tarangirejoki on
suoraan edessä. Majoitumme tänne 2 yöksi. (A, RL, P)

Matkan hinta annetaan sitoumuksetta ja se perustuu
7.5.2015 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin.
Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaisesti matkan
lopullinen hinta määritellään niiden valuuttakurssien ja
tariffien mukaisesti, jotka ovat voimassa 6 viikkoa ennen
matkan alkua.

Tarangire
10. päivä, tiistai 1.11. Tänään tutustumme Tarangiren luontoon. Varhaiselle aamuajolle otamme mukaan retkiaamiaisen, jonka nautimme sopivaksi katsomallamme paikalla. Pääkohteenamme on 35 km lodgelta sijaitseva Silalesuo, joka varsinkin
kuivalla kaudella on vesilampareineen todellinen suurten eläinten keidas. Lounaalle
palaamme lodgelle, ja levähdettyämme päivän kuumimman hetken jatkamme iltapäiväajolla aina illansuuhun saakka. (RA, L, P)

Ilmoittautuminen ja maksut

12. päivä, torstai 3.11. Saavumme Helsinkiin klo 13.15.

Matkalle ilmoittaudutaan Olympia Kaukomatkatoimistoon,
p. (09) 696 2770. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetämme
laskut sekä matkan ennakkomaksua että loppusuoritusta
varten. Ennakkomaksu on 450 e/henkilö ja eräpäivä viikon
kuluttua ilmoittautumisesta. Matkan voi varata myös
nettisivuiltamme, jolloin ennakkomaksu maksetaan varauksen yhteydessä. Loppulaskun eräpäivä on 35 vrk ennen
matkan alkua. Noin kuukautta ennen matkaa lähetämme
toimintaohjeet, joissa on hyödyllistä tietoa matkalle valmistautumisesta.
Peruutusehdot B:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan
ennakkomaksu
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan
hinnasta
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei suoriteta mitään
takaisinmaksua
Matkaan sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja erityisehtoja, jotka löytyvät
osoitteesta www.olympia.fi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki, p. (09) 696 2770
www.olympia.fi
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Tarangire – Arusha
11. päivä, keskiviikko 2.11. (Tarangire – Arusha, 115 km, n. 2 tuntia) Aamiaisen jälkeen poistumme Tarangiresta ja ajamme takaisin Arushaan. Matkan varrella teemme ostoksia, mihin on mahdollisuus myös saapuessamme kaupunkiin. Saamme
huoneet jo alkumatkasta tutuksi tulleesta The Arusha -hotellista ja nautimme jäähyväislounaan. Iltapäivän tunteina valmistaudumme kotimatkalle. Illansuussa lähdemme Kilimanjaron lentokentälle, josta lento (KLM) klo 21.50 Amsterdamin kautta (KLM) Helsinkiin. (A, L)

Suosittelemme malarianestolääkitystä ja keltakuumerokotusta. Tansaniaan tarvitaan viisumi, joka saadaan maahan
tultaessa. Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan
jälkeen. Tarkistakaa passinne voimassaolo ja kunto jo matkaa
varatessanne ja hankkikaa tarvittaessa uusi hyvissä ajoin. Safarille matkatavarat tulee pakata pehmeisiin matkakasseihin.
Tutustukaa Afrikan-matkojen erityisehtoihin.

