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Suomen Kuvausmatkat oy 

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2018
Orangit, Komodonvaraanit & Sademetsät.

Aika:   La 21.4. - La 12.5.2018
  21 pv
Ryhmäkoko:   Max 9+1 henkilöä 
Hinta:   6 920 eur* 

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Malesian Borneo: 
  Gunung Mulu kansallispuisto
  Kinabatang River ja pääskyluolat
  Danum Valley
  Brunei
  Indonesia: Tanjung Putin kans.p.
  Banjarmasin
  Komodon saaristo   

Lajstoa: Orangit 
  Komodonvaraani
  Nenäapinat
Ruokailut:  Ilmoitettu ohjelmassa (A,L,P)

Lennot:  Kansainväliset lennot, Qatar Airways: 
  * HEL  - Kota Kinabalu 
  * Bali - HEL
  Kotimaanlennot: 
  * Kota Kinabalu - Sandakan
  * Lahad datu - Brunei - Pangkala Bun
  * Pangkalan Bun - Banjarmasin- Bali
  * Bali - Labuan Bajo - Bali

Kohderyhmä:  Luonnon ja kulttuurin ystävät
Vaativuus: Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
    
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  puh. 0400 191 348
  puh. 0505 201 827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä 
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät va-
kuudet. Rek. nro 46/12/Mj

 
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Indonesia on maailman suurin saarivaltio: rikkonainen 
tasavalta muodostuu yli 17 500 saaresta! Saarten lu-
kumäärä symbolisoi sekä luonnon että kulttuurin kirjoa. 
Maa kuuluu maailman väkirikkaimpiin (yli 230 miljoonaa 
asukasta), mutta toisaalta myös luonnon biodiversiteetti 
kamppailee samalla tasolla Brasilian kanssa. 

Indonesian ja Malesian monimuotoisen luonnon taus-
talla on sijainti päiväntasaajan trooppisilla vyöhykkeillä 
ja rikas biotooppien kirjo alavista rannikkoalueista yli 
viistonnisiin vuoriin. Toisaalta taustalla on sijoittuminen 
kahden eliömaantieteellisen alueen rajalle. Indonesian 
länsiosat Bali ja Kalimantan mukaan lukien edustavat 

aasialaista lajistoa. Sen sijaan tutkija Wallacen mukaan nimetyn linjan itäpuolella eläimistö on austra-
laasialaista lajistoa. 

Indonesian ja Malesian suurella kiertomatkalla perehdymme kolmeen toisistaan poikkeavaan kohde-
alueeseen. Matkan alkuvaiheessa sukellamme Borneon upeimpiin sademetsiin. Ne löytyvät Malesian 
Sabahin osavaltion aivan itälaidalla olevasta Danum Valleyn kansallispuistosta. Teemme silti ensimmäi-
set veneretket myös suosituilla turistialueilla Kinabatang-joella, jossa on monesti hyvät mahdollisuudet 
seurata nenäapinoita ja kääpiönorsuja. Ja vierailemme erikseen Gunung Mulun luolistaan kuuluisassa 
kansallispuistossa. Borneon matka on ajoitettu huhtikuulle, jolloin mahdollista löytää myös jättiläismäi-
nen maailman suurin kukka, raflesia Mount Kinabalun kansallispuistossa. 

Siirtymät kohteelta toiselle hyödynnämme myös uusiin kulttuureihin ja kohteisiin tutustuen. Lentomat-
kalla Indonesiaan teemme päivän hengähdystauon Brunein sulttaanikunnassa. Matkalla Tanjung Putinin 
sademetsäkansallispuistosta Floresin saaristoon ja Komodolle pysähdymme puolestaan Kalimantanin 
eteläosissa Banjarmasin kaupungissa. Banjarmasin on kuuluisa jokisuistossa päivittäin pidettävistä kel-
luvista toreista. Viidakon asukkaat saapuvat joelle myymään trooppisia antimia kanooteistaan. 

Tanjung Putinin kansallispuisto on kuvaajien kannalta paras kohde tutustua orankeihin villissä sademet-
säympäristössä. Asumme perustasoisessa sademetsälodgessa, josta käsin tutustumme orankien ohella 
myös muuhun Borneon rikkaaseen sademetsälajistoon perinteisillä klotok-asuntovenepäiväretkillä.

Kolmas pääkohteemme on Floresin länsipuolella sijaitseva Komodon saaristo, joka tunnetaan maailman 
suurimpien matelijoiden, komodonvaraanien asuinsijana. Majoitumme saaristossa olevaan viihtyisään 
rantalodgeen ja teemme päiväretkiä saarille. Monipuolisen kiertomatkan jälkeen on mahdollista varata 
myös lisäpäiviä viihtyisissä lomakohteissa Balin rannoilla ja vuorilla. 

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2018
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Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

La 21.4.2018 Helsinki – Malesia 

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä kohti Malesiaa. Qatar Airwaysin lento 
Dohan ja Kuala Lumpurin kautta Kota Kinabaluun.

HEL DOH 1040 1630 - Qatar Airways
DOH KUL 1940 0805 - Qatar Airways
KUL BKI 1255 1530  - Malaysia Airways

Su 22.4.2018 Kota Kinabalu 

Iltapäivällä saapuminen Kota Kinabalun lentokentälle, josta kuljetus kaupungin lai-
dalla olevaan viihtyisään rantahotelliin. 

Majoittuminen: Sutera Harbour Resort (5*) tai vastaava. 

Ma 23.4.2018 Kota Kinabalu - Päiväretki Mount Kinabalulle (A)

Aamulla lähdemme ajamaan Mt Kinabalun kansallispuis-
toon. Tutustumme Mount Kinabalun kansallispuiston 
reheviin sademetsiin muun muassa maineikkaassa or-
kideapuistossa ja nautimme upeista vuoristomaisemista.  

Yhtenä erikoisteemana on etsiä seudulta maailman suu-
rinta kukkaa, raflesiaa. Lähes metrin leveydeltään oleva 
kukkiva raflesia on yksi sademetsäekosysteemin hui-
keimmista elämyksistä - ja paras vuodenaika raflesioiden 
löytämiseen on juuri huhtikuu. Mt Kinabalun ympäristö 
on puolestaan yksi parhaista ympäristöistä raflesioiden 
etsintään. Vierailemme myös viehättävällä luonnonputo-
uksella ennen kuin myöhään illalla palaamme takaisin 
hotelliimme Kota Kinabalussa. 

Majoittuminen: Sutera Harbour Resort (5*) tai vastaava. 

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2018
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Ti 24.4.2018 Kota Kinabalu - Gunung Mulu (A)

Aamupäivällä palaamme takaisin lentokentälle ja lyhy-
elle kotimaanlennolle Gunung Mulun kansallispuistoon. 
Lentokenttä palvelee lähinnä vain kansallispuistoa ja sen 
vieressä olevaa pientä kylää. Lentokentältä onkin puis-
ton portille vain vartin ajomatka. Majoitumme sademet-
sän laidalla oleviin hyvätasoisiin mökkeihin ja iltapäivällä 
lähdemme jo ensimmäiselle metsäretkelle. 

Gunung Mulu on kuuluisa upeista luolistaan, sekä niiden 
asukkaista lepakoista. Tunnetuin luonnonnäytelmä näh-
dään joka ilta, kun kymmenet tuhannet lepakot lähtevät 
katkeamattomina nauhoina ulos luolastoista. 

Majoitumme sademetsän laidalla oleviin viihtyisiin mök-
keihin kahdeksi yöksi. Majoilta lähtee hyvä polkuverkos-
to, jota voi kulkea vapaa-aikoina myös omatoimisesti. 

Majoittuminen: Gunung Mulu Resort 

Ke 25.4.2018 Gunung Mulu (A)

Retkipäivä Gunung Mulun kansallispuistossa. Sekä varhain aamulla että iltapäivällä 
teemme opastetut retket Gunung Mulun upeissa sademetsissä. Valittavia retkikoh-
teita on useita, mutta mieleenpainuvimpia niistä ovat latvustopolku sekä veneretki 
jokivarresta avautuville tippukiviluolille. Retkikohteissa on hyvä polkuverkosto eikä 
retkeily edellytä tavanomaisesta päiväretkeilystä poikkeavia varusteita. 

Kiinnostuksen mukaan illalla on mahdollisuus palata uudelleen seuraamaan lepa-
koiden iltalentoa ulos luolaverkostoista. 

Majoittuminen: Gunung Mulu

To 26.4.2018 Gunung Mulu - Kota Kinabalu (A)

Aamulla retkeilemme vielä Gunung Mulun kansallispuistossa. 

Keskipäivällä palaamme sitten takaisin varttitunnin ajomatkan päässä olevalle len-
tokentälle ja paluulennolle takaisin Kota Kinabaluun. Saavumme Kota Kinabaluun 
iltapäivän lopulla ja majoitumme jo tuttuun hotelliimme lentokentän läheisyydessä. 

Majoittuminen: Sutera Harbour Resort (5*) tai vastaava. 
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Pe 27.4.2018 Kota Kinabalu - Sandakan - Kinabatang -joki (A, P)

Auringonnousun aikaan lennämme vajaan tunnin lento-
matkan päähän Sandakaniin ja hyvällä säällä voimme 
ihastella Mount Kinabalun pilvien ylle kohoavaa huippua 
lentokoneesta. 

Aamupäivällä tutustumme yhteen Borneon erikoisuuk-
sista: nenäapinoihin. Nämä suurinenäiset ja erittäin 
uhanalaiset apinat asustavat vain Borneon saarella. Tu-
lemme kohtaamaan niitä myös täysin luonnonvaraisina 
matkallamme, mutta vierailemme matkan aluksi nenä-
apinoiden suojelukeskuksessa. Apinat liikkuvat täällä 
villeinä, mutta kahdessa eri pisteessä mangrovemet-

sässä pidettävien ruokintojen ansiosta alueella liikkuvien eläinten kuvaamiseen tar-
joutuu erinomaiset mahdollisuudet. Luonnollisesti paikka houkuttelee myös muuta 
sademetsän lajistoa hyville kuvauspaikoille. Lounasajan jälkeen matkamme jatkuu 
Kinabatang-joen varrelle ja edelleen lyhyelle venematkalle Borneo Nature Lodgelle. 

Myös Kinabatang-joen ympäristö on kuuluisa nenäapinoista ja muista kädellisistä. 
Niiden havainnointi jokisafareilla on moniin muihin kohteisiin verrattuna täällä hel-
pompaa, koska sademetsät ovat täällä todellisuudessa vain kapeita jokivarsia myötäi-
leviä nauhoja, kulisseja. Ilmakuvasta karu totuus paljastuisi: ympäröivät sademetsät 
on hävitetty. Eläinten rajoitettu elintila on kasvattanut niiden tiheyksiä rantakaistaleil-
la, joka luontomatkailua ajatellen silti toisinaan helpottaa lajien havainnointia. 

Iltapäivän lopulla teemme ensimmäisen jokisafarin lodgen ympäristön pienelle vii-
dakkojoelle. Jokisafarit toteutetaan yksityisesti Kuvausmatkojen asiakkaille, joka 
mahdollistaa niin halutessamme myös pidemmät kuvaussessiot kiinnostavien koh-
teiden äärellä. 

Majoittuminen: Borneo Nature Lodge http://borneonaturelodge.com.my/

La 28.4.2018 Kinabatang -joki (A, L, P)

Täysi retkipäivä Borneo Nature Lodgella ja Kinabatang-joella. Varhain aamulla ja ilta-
päivällä teemme kahden tunnin jokiristeilyt lodgen ympäristössä oleville viidakkojoil-
le sekä monien apinalajien että lintujen havainnoimiseksi. 

Kinabatang-joen alue on yksi harvoista kohteista maailmassa, jossa on mahdollisuus 
tavata jopa kymmenen eri kädellislajia. Tunnetuimman lajin eli nenäapinan ohella jo-
kivarsilta on mahdollista nähdä jo ensimmäiset orangit. Toinen seudun erikoisuus on 
aasiannorsun paikallinen alalaji, Borneon norsu. Toiselta nimeltään Pygmy elephant 
on maailman uhanalaisin norsulaji, joiden kokonaiskanta sirpaleisella alueella on 
vain noin 1200 yksilöä. 
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Halukkaat voivat osallistua retkipäivän jälkeen myös lisähintaiselle yöveneretkelle 
osana kansainvälistä venekuntaa. Yösafareilla pääpaino on enemmän havainnoimi-
sessa ja tunnelmoinnissa; kuvaaminen öisillä veneretkillä on haastavaa. 

Majoittuminen: Borneo Nature Lodge

Su 29.4.2018 Kinabatang River - Lahad Datu - Danum Valley (A, P)
   

Auringon noustessa teemme vielä lyhyen aamusafarin, ennen kuin matkamme jatkuu 
tienvarteen ja maitse kohti seuraavaa kohdetta, Danum valleyn aarnimetsiä. Myös 
matkalla tulee silti olemaan kiehtovia luontopysähdyksiä. Tärkein pysähdyskohteem-
me on Sabahin osavaltion suurin luolasto, Gomantong Caves. Luolasto on kuuluisa 
etenkin jaavansalangaaneista, joiden pesiä paikalliset ovat keränneet linnunpesä-
keiton raaka-aineeksi jo 500-luvulta lähtien. Retkemme ajankohtana huhtikuussa 
saatamme nähdä myös pesänkerääjiä, jotka kiipeilevät luolastossa perinteisiä tikas-
viritelmiä käyttäen. Pesänkerääjien toinen vuosittaisista satokausista ajoittuu helmi- 
ja huhtikuun väliselle ajanjaksolle. Lintujen ohella valtavassa luolastossa, jossa pää-
semme retkeilemään rakennettuja pitkospuita myöten, on myös tuhansia lepakoita 
ja muuta luolalajistoa. Esimerkiksi David Attenborough on nostanut tämän luolan yh-
deksi vaikuttavimmista luontokohteista, joihin on tutustunut elämäntyönsä aikana.

Lahad Datun kaupungista suuntaamme sitten Borneon jylhimpien sademetsämai-
semien äärelle. Danum Valleyn alueelta löytyy järeitä aarnimaisia sademetsiä suuri-
ne lankkujuurisine jättiläisineen ja monipuolisine kasvillisuuksineen. Tutkimuksissa 
nämä on todettu myös Borneon vanhimmiksi sademetsiksi. Pääpaino on nimen-
omaan itse sademetsäympäristöön ja maisemaan tutustumisessa: primäärisissä sa-
demetsissä eläimistön havainnointi on aina haastavaa. Metsissä asustaa myös esi-
merkiksi orankeja, mutta havainnot useimmiten jäävät oksistojen väleissä liaaneilta 
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toiselle liihotteleviksi varjoiksi. Matkamme Borneon sa-
laisuuksiin alkaa sademetsien ekosysteemiin tutustuen 
ja orankien elämää pääsemme seuraamaan tarkemmin 
sitten vielä Indonesian puolella. Majoituskohteemme on 
Borneon tasokkain sademetsälodge, Borneo Rainforest 
Lodge. Ensimmäisenä iltapäivänä tutustumme polkuver-
kostoon lodgen ympäristössä. 

Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge. 

Ma 30.4.2018 Borneo Rainforest Lodge (A, L, P)

Täysi retkipäivä Danum Valleyn sademetsissä. Yksi lod-
gen kuuluisuuksista on puiden latvustoon rakennettu 
kävelysilta, jolla on mahdollisuus liikkua myös omatoimi-
sesti. Voimme lähteä matkaan jo ennen auringonnousua 
odottelemaan metsän piirteiden avautumista hämärän ja 
aamu-usvan keskeltä. Lodgen ympäristössä on monipuo-
linen polkuverkosto, ja tarkempi retkiohjelma kohteineen 
sovitaan paikanpäällä ryhmämme toiveiden mukaisesti. 

Vierailun tarkoituksena on kuitenkin mahdollistaa kaikille halukkaille intensiivinen 
päiväretkiohjelma lodgea ympäröivissä metsissä. Eläinten havainnointi aarnimetsän 
keskellä on monesti hyvin haastavaa, ja suhteellisen lyhyellä vierailulla pääpaino on 
ehkä enemmän maailman kauneimpiin sademetsäalueisiin kuuluvan alueen met-
säekosysteemiin tutustuminen niin elämyksenä kuin kiinnostuksen mukaan myös 
kuvauskohteena. Oleskelumme Borneo Rainforest Lodgella on täysihoidolla. 

Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge. http://www.borneonaturetours.com

Ti 1.5.2018 Borneo Rainforest Lodge - Lahad Datu - Kota Kinabalu (A)

Aamupäivän viidakkoretkien ja sademetsäterassilla nautitun aamiaisen jälkeen läh-
demme paluumatkalle takaisin Lahad Datuun. Iltapäivän lopulla lennämme takaisin 
Kota Kinabaluun. 

Majoittuminen: Sutera Harbour Resort (5*) tai vastaava. 

Ke 2.5.2018 Kota Kinabalu - Brunei (A) 

Aamulla palaamme lentokentälle ja lyhyelle kansainväliselle lennolle Borneon pie-
neen öljyvaltioon, Brunein sulttaanikuntaan. Vain noin 400 000 asukkaan valtio on ri-
kastunut öljytuloilla ja maassa ei esimerkiksi ole lainkaan yksityistä tai yritysverotusta.  
Nykyinen Brunein sulttaani, hänen majesteettinsa Paduka Seri Baginda Sultan Haji 
Hassanal Bolkiah Mu´izzaddin Waddaulah kuuluu maailman rikkaimpiin henkilöihin 
yli 20 miljardin omaisuudellaan. 
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Tiiviin retkiohjelman jälkeen vietämme vapaan iltapäivän Brunein kuningaskuntaan 
tutustuen. Majoitumme sulttaanin rakennuttamassa loistokkaassa The Empire -me-
renrantahotellissa, joka on itsessäänkin jo nähtävyys. 

Halukkailla on mahdollisuus osallistua iltapäivällä/illalla myöhemmin ilmoitettavalle 
lisäkaupunkiretkelle Brunein tärkeimpiin kulttuurinähtävyyksiin. 

Majoittuminen: The Empire Hotel & Country Club. http://www.theempirehotel.com/

To 3.5.2018 Brunei - Jakarta - Pangkalan Bun - Tanjung Putin (A, P)

Aamulla lennämme Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan. Jatkamme samalta ken-
tältä kuitenkin edelleen suoraan kotimaanlennolle Borneon saarelle - tällä kertaa 
Indonesian puolelle Keski-Kalimantanille. Laskeudumme loputtomien öljypalmuplan-
taasien jälkeen Pangkalan Buniin, josta matkaamme illaksi Tanjung Putinin kansallis-
puistoon isokokoisella klotok-asuntoveneellä. Tulvasademetsäalueella kansallispuis-
tossa ei ole tiestöä, vaan niiden virkaa ajavat puistoa halkovat pienen viidakkojoet. 

Majoitumme kansallispuiston ainoaan sademetsälodgeen jokivarren tulvametsässä. 
Perustasoisessa lodgessa on ilmastoidut huoneet ja kolme ateriaa päivässä, joista 
lounas nautitaan monesti retkilounaana. Tulvametsässä kaikki rakennukset ja käve-
lyreitit on rakennettu tolppien varaan. 

Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).



Suomen Kuvausmatkat oy | BORNEO JA INDONESIAN 
KIERTOMATKA 21.4.-12.5.2018

Pe 4.5.2018 Tanjung Putin National Park (A, L, P)

Aamun valjetessa olemme valmiit nauttimaan sumuisista 
jokimaisemista perinteiseltä klotok-veneeltämme käsin. 
Katetuissa puisissa asuntoveneissä on tilaa liikkua mat-
kojen aikana ja myös avoin kattotaso on monesti hyvä 
paikka tarkkailuun ja kuvaamiseen. Jokivarret itsessään 
ovat kiehtovia eläimistöltään ja monesti yksiä parhaita 
esimerkiksi apinalajien havainnointiin. Etenkin varhain 
aamulla ja illan hämärtyessä.

Ensimmäisenä retkipäivänä lähdemme Camp Leakeyn 
tunnetulle tutkimusasemalle, jossa tohtori Birute Gal-
dikas aloitti ensimmäisenä villien orankien tutkimukset 
vuonna 1971. Puistossa on nykyisin kolme paikkaa, jois-
sa orankeja ruokitaan säännöllisesti banaaneilla tiettynä 
kellonaikana. Kohteet ovat yleensä lyhyen,  noin puolen 
tunnin kävelymatkan etäisyydellä jokivarresta. 

Koko päivän retkellä nautimme mukana olevan kokin 
loihtiman lounaan klotok-asuntoveneellä ja lodgelle pa-
laamme orankiretkien jälkeen päivälliseen mennessä. 

Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).

La 5.5.2018 Tanjung Putin National Park (A, L, P)

Toinen täysi retkipäivä Tanjung Putinin kansallispuistossa. Tarkka päiväohjelma vah-
vistetaan vasta paikanpäällä, mutta tavoitteena on viettää toinen täysipainoinen ret-
kipäivä villien orankien parissa. Liikumme jälleen koko päivän käytössämme olevalla 
asuntoveneellä, ja teemme päiväretkiä rantametsiin. Asuntoveneen kannella on tilaa 
ottaa myös pikku siestaa ja ruokalepoa matkapäivän aikana. 

Luonnollisesti halutessaan voi viettää myös vapaapäivää jokivarren perustasoisel-
la lodgella. Toisinaan apinalaumat valtaavat myös lodgea ympäröivän sademetsän. 
Ekohotelli on rakennettu sademetsän keskelle, eikä eläimistöön tutustumiseksi aina 
tarvitse mennä kovin kauas. 

Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).

Su 6.5.2018 Tanjung Putin National Park - Pangkalan Bun - Banjarmasin (A)

Aamulla lähdemme paluumatkalle Pangkalan Bunin kaupunkiin ja lennämme Etelä-
Kalimantanin provinssin pääkaupunkiin Banjarmasiin. 



Suomen Kuvausmatkat oy | BORNEO JA INDONESIAN 
KIERTOMATKA 21.4.-12.5.2018

Majoittaudumme kaupunkin keskustassa olevaan hotelliin, jossa on mahdollisuus 
pesettää pyykkiä sademetsäretkien jäljiljtä ja levätä hetki ennen seuraavaa saaris-
toretkeä. Kaupunki toki tarjoaa myös lukemattomia mahdollisuuksia kaupunkikult-
tuurista kiinnostuneille kuvaajille. Iltapäivän päätteeksi teemme ensimmäisen vene-
retken kaupunkia halkoville loputtomille kanaville. Voimme seurata ja kuvata ihmisiä 
veneestä käsin heidän arkisissa sunnuntai-illan askareissaan kotikanavan rannoilla. 

Majoittuminen: Mercure Banjarmasin tai vastaava.

Ma 7.5.2018 Banjarmasin - Bali, Denpassar (A) 

Banjarmasin kaupunki on tunnettu joella päivittäin käytävistä kelluvista toritapahtu-
mista. Paikalliset viidakon asukkaat melovat aamun pimeinä tunteina viljelyksiltään  
kaupunkiin ja myyvät hedelmiä ja vihanneksia suoraan kanooteista kaupungin asuk-
kaille. Lähdemme aamulla matkaan jo ennen auringonnousua seuraamaan värikäs-
tä markkinatapahtumaa. Jokainen päivä on aina erilainen; kaupungin herääminen 
on kiehtovaa seurattavaa joeltä käsin. 

Iltapäivällä jatkamme jatkamme lentomatkaa turistien suosimalle Balin saarelle ja 
Denpassarin kaupunkiin. Majoitumme sujuvasti uuteen lentokenttähotelliin ennen 
seuraavan aamun varhaista lentoa Floresille ja Komodolle. 

Majoittuminen: Novotel Bali Airport (4*) tai vastaava. 

Ti 8.5.2018 Bali, Denpassar - Flores, Labuan Bajo - Komodo (A, P) 

Aamulento Balilta Floresin Labuan Bajoon.
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Labuan Bajo on pieni satamakaupunki, jonka merkitys on viime vuosina alkanut kas-
vaa sitä myötä, kun tietoisuus Komodon saaristosta on kiirinyt maailmalle. Siirrym-
me lentokentältä suoraan pikkukaupungin satamaan, josta meillä on parin tunnin 
moottorivenematka Komodon saaristoon ja maailmanperintöalueelle. Tuleva majoi-
tuspaikkamme on aivan saariston ydinalueilla sijaitseva Komodo Resort. Vasta pe-
rustettu ekohotelli tarjoaa parhaat puitteet tutustua Komodon saariston snorklaus- ja 
sukelluskohteisiin, mutta myös saariston suurimpaan erikoisuuteen: komodonvaraa-
niin. Vapaa iltapäivä lodgella - mahdollisuus snorklaus- tai sukellusretkiin. 

Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito). http://www.komodoresort.com/

Ke 9.5.2018 Komodo Resort (A, L, P) 

Tänään nousemme jo varhain ja lähdemme koko päivän veneretkelle. Komodon kan-
sallispuisto ja maailmanperintöalue on maailman suurimpien matelijoiden eli komo-
donvaraanien viimeinen turvapaikka. Viidellä erillisellä saarella esiintyvä komodon-
varaani voi kasvaa jopa kolmen metrin pituiseksi ja yli 70 kilon painoiseksi. Lajin 
maailmankanta on vain noin 5 000 yksilöä. 

Vierailemme joko Rincan tai Kokomodon saarella. Retkeily tapahtuu polkuja pitkin ja 
mukanamme on aina kansallispuiston laillistettu vartija, joka on koulutettu käsittele-
mään näitä maailman suurimpia maalla eläviä matelijoita ja huolehtimaan matkaili-
joiden turvallisuudesta. 
Aamupäivän retken jälkeen voimme viettää iltapäivän saariston upeilla snorklaus-
kohteilla ja rannoilla - illaksi palaamme takaisin kotisaarelle. Parhaimmillaan seudun 
snorklausretkillä voi uiskennella jättiläismäisten meressä liihottelevien paholaisraus-
kujen keskellä. 
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Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito). 

To 10.5.2018 Komodo Resort (A, L, P) 

Vapaapäivä Komodon saaristossa. 
Komodo Resort on sijainniltaan optimaalinen komodon-
varaanien pariin naapurisaarille tehtäviin maaretkiin, 
mutta sieltä käsin on mahdollista tehdä myös snorklaus- 
retkiä lähistön koralliriutoille. Ennen matkaa kartoitam-
me tarkemmin lähtijöiden kiinnostusta lisäretkiin. Mah-
dollisuutena on vierailla uudelleen komodonvaraanien 
parissa tai osallistua joihinkin tarjolla olevista vesiakti-
viteeteista. Lodgelta on mahdollisuus osallistua myös 
sukellusretkille osana kansainvälistä ryhmää, osallistu-
minen edellyttää ennakkovarausta. 

Tämän päivän retkiä ei ole sisällytetty matkapakettiin, koska osa haluaa ehkä vas-
taavasti viettää myös huoletonta vapaapäivää lodgen ajattomassa ympäristössä.

Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito).

Pe 11.5.2016 Komodo Resort - Labuan Bajo - Bali - Doha (A) 

Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle Labuan Bajoon ja sieltä edelleen päivä-
lennolla Balille. 

Paluulento Suomeen lähtee One World -allianssiin kuuluvan Qatar Airwaysin iltalen-
nolla Dohaan. 

Halukkailla on mahdollisuus varata matkan päätteeksi myös lisäpäiviä Balilla. Balilla 
on hinta-laatusuhteeltaan edullisia majoitusmahdollisuuksia niin rantalomalle kuin 
myös sisämaan vuoristoisisa pikkukylissä. Yksi suosituimmista kohteista Kori Ubud, 
jossa on tarjolla monia viihtyisiä boutique-hotelleja trooppisten metsien ja riisiviljel-
mien keskellä. Päätös mahdollisista lisäpäivistä ja tarkasta paluupäivästä on tehtävä 
jo pian varausvaiheen jälkeen lentovarausten vahvistusten vuoksi.

Kansainvälinen lähtökohtainen lentoreitti: 

DPS DOH 1905 2340 

La 12.5.2016 Doha - Helsinki

DOH HEL 0215 0810 
Saapuminen Helsinkiin lauantaina klo 08.10. 
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Matkan hinta:          Ajankohta I:  21.4.-12.5.2018  Hinta 6.920 e

Matka on varattavissa myös ilman Gunung Mulun ja Mount Kinabalun osuutta: 

Ajankohta II: 25.4.-12.5.2018 Hinta 6.420 e 

• Hinnat ovat jaetuissa 2hh huoneissa.
• Yhden hengen huone lisähinta 980 e.
• Matkalle voi varata yksittäisen mies- tai naispaikan jaettuun kahden hengen 
huoneeseen ilman lisämaksua. Jaetun paikan saaminen edellyttää, että osallistujien 
jakauma on parillinen.

Lentoreitti / Finnair 

Kaukolennot on mahdollista varata lisähinnasta myös Finnairin suorilla lennoilla 
Hongkongiin. Finnairin lentoreitin lisähinta on +200 eur (sitoumuksetta).

Menolento 21.4.2018 
HEL HKG 1645 0725 (+1) Finnair
HKG BKI 0955 1255 Air Asia (eri lipulla)

Paluulento 11.5.2018 
DPS HKG 1610 2105 Cathay Pacific 
HKG HEL 0025 0600 (+1) Finnair 

Malesian Borneo, Brunei & 
INDONESIAN saaristo 21.4.-12.5.2018 

Yleiset matkaehdot


