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Paratiisilinnut & sademetsän kansa
PAPUA-UUSI-GUINEA 5.-21.8.2018
Suomen Kuvausmatkat Oy:n Papuan matka raottaa oven maailmaan, joka aiheuttaa
värinöitä jopa kokeneimpienkin kaukomatkaajien keskuudessa.
Uusi-Guinea on maailman suurin trooppisella vyöhykkeellä oleva saari. Monien syiden
summana saari pysyi pitkään tuntemattomana. Saari tuli aluksi tietoisuuteen “taivaallisten viestintuojien” välityksellä. Pelkästään Uuden Guinean saarella esiintyviä
paratiisilintuja saapui kauppamiesten mukana Eurooppaan jo 1800-luvulla, mutta
pääkoristeiksi päätyneiden lintujen nahoilla ei ollut siipiä. Pitkään uskottiin, että kyse
oli taivaallisista linnuista (paratiisilinnuista), jotka eivät koskaan laskeudu maanpinnalle. Vaikka lintujen asuinpaikat alkoivat viitisenkymmentä vuotta sitten jo olla selvillä, monet paratiisilinnuista ovat olleet huonosti tunnettuja aina viime vuosiin saakka.
Vasta 2000-luvulla kaikki 39 lajia onnistuttiin kuvaamaan luonnossa.
Neljäkymmentä vuotta sitten itsenäistynyt saarivaltio oli pitkään ”suljettu” myös oman
maansa asukkaille. Vaikeakulkuinen vuoristo ja heimojen vihamielisyydet edesauttoivat kulttuurien ja kielten erkaantumista. Papua-Uusi-Guinea on vain kolmasosan
Suomea suurempi, mutta maassa on yli 800 kieltä ja yhtä monta erilaista kulttuuria!
Kielten vaihtumista on vaikea ymmärtää. Päivän kävelymatkan päässä sademetsäkylältä toiselle asukkaat eivät välttämättä ymmärrä toistensa puhetta!
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Suomen Kuvausmatkojen Papua-Uusi-Guinean matkanjohtaja Jouni Klinga toteutti vuosituhannen vaihteessa lähes puolen vuoden kuvausmatkan saaren
syrjäisten viidakkoheimojen keskuuteen. Pisimmillään
seikkailu vei kuukaudeksi pyynti- ja keräilytaloudessa
elävien heimojen pariin - viidakkoretkelle luonnonkansojen ehdoin. Yhtenä edellytyksenä Papua-Uusi-Guinealla liikkumiseen oli Melanesian Pidgin -sekakielen
alkeiden opiskelu.
Kesällä 2015 palasimme takaisin Papualle ja etsimme tämän hetken kiinnostavimmat kohteet, joihin voisimme toteuttaa uniikin ja länsimaisten standardien
mukaisen juhlamatkan. Kartoitusmatkan suurimpana yllätyksenä oli, että vuosituhannen vaihteeseen
verrattuna paratiisilintujen havainnoimiseen löytyy
nyt monia upeita mahdollisuuksia. Jopa parin viikon
matkalla voi jo löytää useampia lajeja, joista osaa voi
päästä aina kuvausetäisyydelle saakka.
Paratiisilintujen tunnettuuden lisääntymisen taustalla
on paitsi yleinen kiinnostus, myös tällä vuosisadalla
toteutetut kuvausprojektit, joissa kaikki paratiisilajit
on viimein saatu kuvattua. Monissa kohteissa käytämme samoja lintuoppaita, jotka ovat olleet valmistelemassa BBC:n ja National Geographicin kuvaajia oikeille paikoille. Koko maassa näitä kohteet hyvin tuntevia
oppaita on niukasti, yhden käden sormien verran.
Perinteinen tapa kullakin seudulla esiintyvien lintujen kartoittamiseksi on osallistua
Sing-Sing -kansantanssijuhlille ja tutkia, mitä lintulajeja kunkin heimon päähineistä
löytyisi. He todistetusti tietävät, missä linnut asuvat! Papua-Uusi-Guinealla luonto ja
kulttuuri elävät edelleen syvässä harmoniassa ja kiertomatkamme tarjoaakin mahdollisuuden syvälliseen katsauksen myös sademetsän kansojen arkeen. Ja juhlaan.
Matkamme huipentuu maan suurimpaan Sing-Sing -kansantanssijuhlaan Mount Hagenissa, jossa yli 80 eri heimoa maan eri puolilta saapuu esiintymään juhlavasti lintujen höyhenilla ja muilla luonnon aineksilla koristaituneena. Tämä on se tapahtuma,
josta Papua-Uusi-Guinea tänä päivänä parhaiten tunnetaan.
2000-luvun Papua-Uusi-Guinea on vastakohtaisuuksien saari. Kuljemme ihmisten parissa, jotka ovat ”tulleet ulkomaailmaan” meidän elinaikanamme. Perheenisä hankkii
edelleen jousipyssyllä kasuaareja perheensä elannoksi, mutta samalla joissakin tapauksissa puunkuoresta tehdyssä kaulalaukussa voi olla kännykkä Facebook-tileineen.
Papua-Uusi-Guinealla omasta mukavuusalueesta on hieman tingittävä. Mutta ehkä
juuri siksi kaikkia Papualla käyneitä tuntuu yhdistävän jokin näkymätön linkki, kohtasivat Papuan kävijät sitten millä mantereella hyvänsä. Tervetuloa paratiisilintujen ja
sademetsän kansan pariin!

Suomen Kuvausmatkat oy | PAPUA-UUSI-GUINEA
5.-21.8.2018

Paratiisilinnut ja SAdemetsän kansa
Papua-Uusi-Guinea 5.-21.8.2018
Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Su 5.8.2018 Helsinki – Singapore
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä iltalennolla Dohan kautta Singaporeen.
QR302 HEL DOH 1750 2340
QR946 DOH SIN 0220 1525
			
Ma 6.8.2018 Saapumien Singaporeen
Saavumme paikallista aikaa klo 15.25 Singaporen lentokentälle.
Suora jatkolento Papua-Uusi-Guinealle lähtee vielä samana iltana.
PX393 SIN POM 2035 0510
Ti 7.8.2018 Singapore - Papua-Uusi-Guinea, Port Moresby (L, D)
Lentomme laskeutuu Papua-Uusi-Guinean pääkapunkiin Port Moresbyyn varhain tiistai-aamuna. Siirrymme kentän lähellä olevaan hotelliimme virkistäytymään. Huoneet
ovat käytössämme viimeistään klo 12.00 alkaen. Lentokoneaamiaisen riittoisuuden
mukaan halukkaat voivat hankkia lisäaamiaista.
Aikaerorasitusten selättämisessä monesti on parasta pysyä valveilla ensimmäinen
perilläolopäivä. Huoneiden saamisen ja pienen levähtämisen jälkeen lähdemmekin
jo ensimmäisenä iltapäivänä tutustumaan kaupungin läheisyydessä olevaan Variratan kansallispuistoon. Varirata on kaupunkilaisten suosittu virkistysalue retkipolkuineen ja sieltä avautuu myös upeat maisemat rannikolle. Metsien erikoisuutena on
kuningasparatiisilintu, ja Varirata onkin ehkä yksi parhaista paikoista lajin upean ryhmäsoitimen katsomiseen ja kuvaamiseen.
Paratiisilintujen soidin tapahtuu aktiivisemmin varhain aamulla, joten iltapäiväretken
teemana on tutustuminen metsien muuhun lajistoon sekä ajomatkoilla myös muutoinkin papualaiseen elämänmenoon. Soidinta pääsemme sitten yrittämään vielä
uudelleen matkan viimeisenä aamuna.
Halukkaat voivat tietenkin jäädä viettämään myös rauhallista iltapäivää hotellin uima-altaalla alkavaan retkeen orientoituen.
Majoittuminen: Gateway Hotel.
http://www.coralseahotels.com.pg/index.php/locations/gateway-hotel
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Ke 8.8.2018. Port Moresby - Tari, Ambua Lodge (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen palaamme takaisin lentokentälle
ja aloitamme tutustumisen Papua-Uusi-Guinean salaperäisiin sisämaihin. Lennämme aluksi Tarin pikkukaupunkiin Southern Highlands -maakunnassa. Kaupunki sijaitsee noin 2.200 metrin korkeudella.
Olemme perillä noin puolenpäivän aikaan ja lentokentältä jatkamme suoraan autolla kohti Huli-heimojen
vuoristoisia metsäalueita. Noin puolen tunnin ajomatkan jälkeen rinnepellot ja heinikot vaihtuvat jylhäpiirteisemmiksi ja vähitellen tumman vihreät metsän sävyt peittävät tienvarret.
Olemme saapumassa yhdelle Papua-Uusi-Guinean harvoista luontomatkailulodgeista, Ambua Lodgelle.
Tarin laakso on kuuluisa Papua-Uusi-Guinean ehkä omaleimaisimman kulttuurin,
Huli-heimon ansiosta. Aikuisista miehistä osa vielä nykypäivänäkin osallistuu monikuukautiseen “hiustenkasvatuskouluun”, jossa kiharaisia hiuksia kasvatetaan ja
koulitaan lopulta valtaiseksi peruukiksi, joka sittemmin irroitetaan päästä ja voidaan
käyttää lintukoristeiden alustana.
Aina viime vuosikymmeniin saakka seutu on säilynyt myös hyvin syrjäisenä ja valtaosa ihmisistä edelleenkin jatkaa eloaan vain vähäisin kontaktein nykypäivän sivistykseen.
Toisaalta alue on kuuluisa paratiisilinnuistaan. Lodgen läheisyydessä on tavattu huikeat 13 eri paratiisilintulajia ja yhteensä 217 lintulajia. Papua-Uusi-Guinealla on tavattu yhteensä noin 870 lintulajia, joista yli kymmenen prosenttia eli 95 on endeemisiä.
Näyttävimpiä paratiisilintuja ovat muun muassa viuhkaparatiisiharakka, nauhaparatiisiharakka, siniparatiisilintu tai viiriparatiisilintu. Osa lajeista on normaalisti hyvin
vaikeasti havaittavia. Ambua Lodgella lintuja ei ole kuitenkaan metsästetty, joten osa
lajeista on täällä myös oppinut luottamaan ihmisiin ja saapuu toisinaan suoraan lodgen pihamaan marjoviin puihin.
Iltapäivällä teemme ensimmäiset retket lodgen ympäristön sademetsäpoluille. Oleskelumme Ambua Lodgella on täysihoidolla ja retkeilemme seudulla yhteensä noin
kaksi vuorokautta.
Majoittuminen: Ambua Lodge. http://www.pngtours.com/lodge1.html
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To 9.8.2018. Tari, Ambua Lodge (A, L, P)
Täysi retkipäivä Ambua-lodgella. Aamu- ja iltapäivän
käytämme lähtökohtaisesti retkeilyyn sademetsäpoluilla sekä lodgen välittömässä yhteydessä että erillisellä, hieman alemmalla tasolla olevalla sademetsäalueella. Retkeily on luonteeltaan päiväretkeilyä.
Tarkemmasta retkiohjelmasta sovitaan vasta paikanpäällä lintuoppaamme kanssa. Parhaiden kohteiden
valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, mistä tällä hetkellä löytyy lintujen parhaat ruokailupuut. Juuri tämän
paikallistuntemuksen ansiosta Ambua lodgella on
erinomaiset mahdollisuudet vaikeasti havaittavien
sademetsien lajien löytämiseen.
Keskipäivällä, kun valot ovat kovimmillaan, voimme ryhmän kiinnostuksen mukaan
tehdä tutustumisretken läheisille Huli-heimon asuinkylille ja tutustua heidän perinteiseen koristautumiseensa tai perheiden arkeen niin viidakkopuutarhoissa. PapuaUusi-Guinealla on viimeisimpien tutkimusten mukaan kehitetty oma viljelykulttuuri
jo yli 7000 vuotta sitten, mutta vain tietyillä keskiylängön alueilla: Toisaalla saman
maan sisällä ihmiset elävät vielä nykyäänkin puhtaasti pyynti- ja keräilykulttuurissa.
Pimeyden laskeuduttua on mahdollisuus lähteä vielä otsalamppujen valossa tutustumaan sademetsän yöllisiin kulkijoihin.
Majoittuminen Ambua Lodgella tapahtuu perinteisiä papualaisia majoja jäljittelevissä perustasoisissa mökeissä, joissa on omat sanitettitilat.
Majoittuminen: Ambua Lodge.
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Pe 10.8.2018. Tari, Ambua Lodge - Mount Hagen (A, L, P)
Aamupäivän käytämme vielä retkeilyyn Ambua Lodgen ympäristössä. Iltapäivällä
palaamme takaisin Tarin lentokentälle ja lyhyelle siirtymälennolle Mount Hagenin
kaupunkiin. Majoitumme yhdeksi väliyöksi Mount Hagenin keskustan hyvätasoiseen
hotelliin ennen seuraavan aamun jatkolentoa Kiungaan.
Majoittuminen: McRoyal Hotel tai vastaava.
La 11.8.2018. Mount Hagen - Kiunga (A, L, P)
Aamulla lentomme jatkuu edelleen Papua-Uusi-Guinean länsiosiin ja Kiungan kaupunkiin.
Toisin kuin Ambua, Kiungan viidakkokaupunki sijaitsee Flyjoen alavalla alankosademetsäalueella. OkTedin suuri kaivos läheisessä Tabubilissa on tuonut
alueelle vaurautta, mutta paikko on edelleen saavutettavissa vain joko lentäen tai jokiteitse. Kaupungin
ulkopuolella luonto on edelleen hyvin neitseellistä ja
eläinten runsaus on silmiinpistävää.
Saapumispäivänä teemme ehkä jo lyhyen luontotai kulttuuriretken lähikohteille. Aikataulun salliessa
voimme vierailla myös parinkymmenen kilometrin
päässä olevalla isoparatiisilinnun soidinpaikalla.
Samalla varustaudumme seuraavan aamun aikaista
lähtöä varten. Majoitumme perustasoiseen Kiunga
Guest House -hotelliin.
					Majoittuminen: Kiunga Guest House
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Su 12.8.2018. Kiunga - Kwatu Lodge (A, L, P)
Aamuvarhaisella aloitamme veneretken Flyjoen latvavesille. Kiunga on vain muutamia kymmeniä metrejä
merenpinnan yläpuolella ja nyt pääsemme tutustumaan yhteen Papua-Uusi-Guinean luonnontilaisimmista alankosademetsäalueista.
Noustuamme moottoriveneellä noin tunnin verran
mutkittelevia jokia alkaa lintujen runsaus jo kertoa
alueen erikoislaatuisuudesta. Flyjoella meillä on mahdollisuus tutustua ensimmäistä kertaa myös sademetsän korkeimpien keloutuneiden puiden latvoissa
soidintavaan kirkkaankeltaiseen jouhiparatiisilintuun.
Käytämme koko päivän liikkuen hitaasti jokilabyrintin
pienempiä sivuhaaroja etenkin Elevalajoen alueella.
Jokikanootti on oiva väline tarkkailla alankosademetsien lajistoa sekä ilman fyysisiä ponnistuksia, mutta
myös huomaamattomasti. Välillä teemme silti myös
pieniä metsäretkiä rannoille. Ehkä merkittävin aivan
majan läheisyydessä soidintava laji on paratiisilintuihin kuuluva tulihuntulavastaja. Nimensä mukaisesti
säihkyvän kellan-punainen lavastaja rakentaa sademetsän pohjalle tarkasti mitoitettuja risuaitoja, jonka
vierellä lintu sitten intoutuu parhaimmillaan maagiseen tanssiin.
Elevalajoen varrella on pieni metsänvartijan maja, ”Kwatu Lodge”. Ryhmämme kokoonpanon vahvistumisen jälkeen kartoitamme ryhmän kiinnostuksen viettää yksi
yö täällä sademetsän keskellä olevalla majalla ja annamme muutoinkin tarkemman
kuvauksen majalla yöpymisen yksityiskohdista. Kwatussa yöpyminen tarjoaa mahdollisuuden käyttää sekä illan että aamun tunnit majan ympäristössä olevien lajien
tarkailuun - sekä sademetsän äänimaailman tunnelmointiin. Majoitus on adventurous-henkinen oleskelu öisessä sademetsässä. Varsinainen nukkuminen voi ilmastoinnin puuttumisesta johtuen olla vähäistä ja retkelle osallistuminen on vahvasti
elämyspainotteinen.
Lodgelta on noin 2-3 tunnin venematka Kiungaan. Halukkaille tullaan järjestämään
mahdollisuus palata illalla takaisin Kiungaan ja majoittua sademetsämajoituksen sijaan Kiungan hotellissa.
Majoittuminen: Kwatu Lodge / Kiunga Guest House
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Ma 13.8.2018. Kwatu Lodge (A, L, P)
Toinen retkipäivä Elewajoen sademetsäalueilla ja Kwatu Lodgella. Hotelliin palanneilla mahdollisuus uuteen päiväretkeen. Uutena kohteena voi olla etsiä piilottelevaa,
mutta kovaäänistä rubiinijousipyrstö-paratiisilintua tai ehkä joku haluaa piiloutua
muutamaksi tunniksi tulihuntulavastajan soidinpaikan tuntumaan palmunlehtikojuun. Alue on erityisen kiinnostava kaikille linnuista kiinnostuneille, sillä moniin
tunnettuihin alueisiin, kuten Sepik-jokeen verrattuna alueen kosteikkolinnusto on
erittäin runsas. Myös monia suosittuja riistalintuja, kuten upeita kruunukyyhkyjä,
nähdään iltojen hämärtyessä yleisesti jokivarsilla.
Eläimistön ohella retkellä voidaan tutustua myös seudun luonnonkansojen arkeen.
Ihmiset ovat iloisia ja suhtautuvat kuvaamiseen pääsääntöisesti innoissaan. Kiinnostuksen mukaan voimme vierailla jossakin seudun viidakkokylistä. Oppaamme
on näiltä kulmilta kotoisin, ja hänellä on sukulaisia monissa lähiseudun viidakkoheimoissa - joka yleensä on aina lähtökohta vierailulle.
Yksi seudun asukkaiden erikoisuus on sago-palmusta siivilöitävä tärkkelys, joka kuivattuna on useimpien tärkein päivittäinen ravinnonlähde. Mahdollisuuksien mukaan
käymme tutustumassa jollakin kylällä sagon valmistukseen ja illaksi palaamme takaisin tuttuun majataloon Kiungassa.
Majoittuminen: Kiunga Guest House.
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Ti 14.8.2018 Kiunga - Mount Hagen - Kumul Lodge (A, L, P)
Aamupäivällä siirrymme Kiungan lentokentälle ja lennämme takaisin Papua-UusiGuinean keskiylängölle Mount Hagenin kaupunkiin. Tällä kertaa matkamme jatkuu
vuoristoiseen Engan maakuntaan. Nousemme vuoristossa noin 2 800 metrin korkeudessa oleviin pilvimetsiin, jossa tukikohtanamme on paikallisten ylläpitämä vaatimaton majatalo, Kumul Lodge. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua vuoriston pilvimetsämäisiin sademetsiin sekä niiden linnustoon. Eikä lintujen havainnointi
vaadi välttämättä edes metsäpoluille lähtemistä. Majatalon takapihalla pidetään
hedelmäruokintaa, joka houkuttelee monia arvokkaita lintulajeja, kuten paratiisilintuihin kuuluva ruskosirppinokka ja nauhaparatiisiharakka. Lisäksi kasvillisuudeltaan
upeilta poluilta voi löytää rusovatsalavastajan soidinpaikkoja tai niinikään viiriparatiisilintujen soidinpaikkoja.
Majoituspaikkaa voisi verrata suomalaiseen kesämökkikäytössä olevaan vanhaan
mummonmökkiin. Huoneissa on oikeat vuoteet, kerosiinikäyttöiset lämmityslaitteet
ja vesivessat. Majoittuminen: Kumul Lodge
Ke 15.8.2018 Kumul Lodge (A, L, P)
Täysi retkipäivä Kumul Lodgen alueella. Osa haluaa ehkä keskittyä ruokinnoilla käyvien lintujen kuvaamiseen toisten lähtiessä eripituisille polkureiteille peikkomaisiin
pilvimetsiin. Majoittuminen: Kumul Lodge.
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To 16.8.2018 Kumul Lodge (A, L, P)
Käytämme edelleen koko päivän retkeillen Kumul
Lodgen peikkometsissä tai lähiseudun muissa, pienten ajomatkojen päässä olevissa kohteissa. Esimerkiksi noin tunnin ajomatkan päässä on ehkä yksi
todennäköisimmistä paikoista siniparatiisilinnun näkemiseksi, vaikka havainto useimmiten onkin vain
viuhahdus latvustossa.
Kiinnostuksen mukaan voimme tutustua retkillä myös
paikallisiin maalaiskyliin.
Pe 17.8.2018 Kumul Lodge - Mount Hagen (A, L, P)
Päivällä palaamme takaisin Mount Hageniin ja valmistaudumme viikonloppuna alkavaan Sing-SIng -juhlaan.
Papua-Uusi-Guinea on paratiisilintujen ohella varmasti tunnetuin yksistä maailman värikkäimmistä,
ja ainakin erikoisimmista, kansantanssijuhlista. Papualaisittain Sing-Sing -juhliksi kutsutuissa tapahtumissa kukin heimo koristautuu perinteisiin kansallispukuihin. Täällä pukeutuminen tarkoittaa etenkin
toinen toistaan koreampia päähineitä, jotka on pääosin koristeltu lintujen sulilla. Sing-Sing -juhlia järjestetään vuosittain useita, mutta merkittävin tapahtuma pidetään Mount Hagenissa. Paikalle saapuu noin
80 eri heimoa, joista kaikki ovat pukeutuneet oman
heimonsa tunnuksiin. Juhliin valmistautuminen alkaa
jo perjantaina. retkipäivämme kulusta riippuen voimme käydä tutustumassa jo illalla juhlavalmisteluihin.
Majoittuminen: Mc Royal Hotel tai vastaava.
La 18.8.2018 Mount Hagen (A, L, P)
Mount Hagen Sing-Sing -show alkaa kaupungin laidalla olevalla suurella esiintymiskentällä. Juhla-alueella liikkumista on rajoitettu erilaisilla lupakategorioilla.
Käytössämme tulee olemaan ns. VIP-liput, joilla voimme liikkua itse esiintymispaikalla kansantanssiryhmien keskellä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että samalla alueella ei
ole juuri muita kuin itse kilpailijoita ja että kuvaamismahdollisuudet myös lähikuviin
ovat erittäin hyvät. Yleensä ryhmät ovat hyvin ylpeitä omista koristuksistaan, ja tulevat mielellään kuvattavaksi.
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Linnuista kiinnostuneille Sing-SIng -juhla on myös oiva paikka esimerkiksi erilaisten
paratiisilintujen bongaamiseen päähineistä. Joistakin linnuista näihin asetelmiin
käytetään vain yksittäisiä sulkia, toisia taas pidetään päähineissä jopa kokonaisina
topattuina nahkoina. Kiinnostuksen riittäessä voimme viettää koko päivän juhla-alueella eväslounaiden kanssa.
Majoittuminen: Mc Royal Hotel tai vastaava.
Su 19.8.2018 Mount Hagen - Port Moresby (A, L, P)
Päivällä palaamme lentokentälle ja paluulennolle Port Moresbyyn. Lentomme tarkasta ajankohdasta riippuen iltapäivän päätteeksi voidaan vielä vierailla yliopiston
kasvitieteellisessä puutarhassa.
Majoittuminen: Gateway Hotel
Ma 20.8.2018 Port Moresby - Singapore (A)
Aamulla lähdemme aikaisin, jo pimeässä, kohti Variratan kansallispuistoa. Tavoitteenamme on etsiä kuningasparatiisilintujen soidinpaikka, jolla soidin alkaa heti aamun
valjetessa. Pari tuntia auringonnousun jälkeen aktiivisin vaihe on ohitse. Teemme
viimeiset kävelyretket Papua-Uusi-Guinean vanhimmassa kansallispuistossa ja palaamme takaisin kaupunkiin. Suihkussakäynnin ja vaatteiden vaihdon jälkeen on
aika palata takaisin lentokentälle ja paluulennolle Singaporeen.
PX392 POM SIN 1410 1830
Jatkolento Dohan kautta Helsinkiin lähtee vielä samana iltana.
QR947 SIN DOH 2120 2350
Ti 21.8.2018. Doha - Helsinki
QR303 DOH HEL 0215 0810
Saapuminen Helsinkiin Tiistaina 21.8.2018 klo 08.10.
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Paratiisilinnut & Sademetsän kansa
PAPUA-UUSI-GUINEA 5.-21.8.2018
Yleiset matkaehdot
Matkan hinta:

Perusmatka 5.-21.8.2018

9.780 e

• Ryhmäkoko 6-10 hlö + matkanjohtaja
• Hinta on jaetussa 2hh huonesssa
• 1-hh lisähinta 780 e
• Matkalle voi varata yksittäisen mies- tai naispaikan jaettuun kahden hengen huoneeseen/hyttiin ilman lisämaksua riippumatta lähtijämäärän .
• Yhden hengen huoneen saatavuus vahvistettava erikseen.
Ohjelman sisältö ja erikoisehdot:
• Kansainväliset matkaohjelmassa ilmoitetut lennot turistiluokassa:
Helsinki - Doha - Singapore - Port Moresby, Port Moresby - Singapore - Doha – Helsinki. Lennot varataan heti, kun minimilähtijämäärä on vahvistettu.
• Kotimaanlennot turistiluokassa:
Port Moresby - Tari, Tari - Kiunga - Mount Hagen, Mount Hagen - Port Moresby

