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Suomen Kuvausmatkat oy

KONGON TASAVALTA,
KESKI-AFRIKAN TASAVALTA & GORILLAT
30.11.-16.12.2020
Aika: 		
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinnat:
		
		
		

Ke 30.11. - Ke 16.12.2020
18 pv
Max 8 henkilöä
4 hlö: 		
á 17.100 e
5-6 hlö:
á 16.600 e
7-8 hlö:
á 15.980 e
1 hh-lisä
á 3.700 e

Kohdemaat: Kongon Tasavalta
		Keski-Afrikan Tasavalta
* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.
		

Ruokailut:
Safaripaketti: All-inclusive
		Brazzaville: Puolihoito
		

Lennot:
Kansainväliset lennot:
		
* HEL - BRAZZAVILLE - HEL
		Kotimaanlennot:
		
* Brazzaville - Odzala
		
* Odzala - Kabo
		
* Kabo - Odzala
		
* Odzala - Brazzaville
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta kiinnostuneet.
Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään normaalia
		
terveydentilaa. Retket eivät edellytä
		
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
Lisätiedot:
info@kuvausmatkat.fi
		
www.Kuvausmatkat.fi
		
Puh. +358 400 191 348 tai
		
+358 50 520 1827
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KONGO & KESKI-AFRIKKA
30.11.-16.12.2020
Afrikan vihreä sydän. Kongon mystiset sademetsät ovat säilyttäneet salaperäisyytensä aina nykypäiviin
saakka. Afrikka mielletään helposti yhtenäiseksi, mutta erot maanosan sisällä ovat valtavia. Jopa pelkästään kahden Kongon välillä. Uutisissa on useasti esillä Kongon demokraattinen tasavalta eli entinen
Zaire, joka epävakaudessaan hakee vertaistaan. Kongo-joen pohjoispuolinen Kongon Tasavalta on puolestaan vakaa ja järjestäytynyt. Kolmannesta Suomea pienemmässä valtiossa on vain viisi miljoonaa
asukasta. Matkailullisesti se on jäänyt tuntemattomaksi, vaikka maan luonto on hyvin ainutlaatuinen.
Koko maassa on oikeastaan vain yksi luontomatkailuyritys: Odzala Discovery Camps.
Vuonna 2019 Kongon ja Keski-Afrikan matkailuyrittäjät yhdistivät voimansa ja avasivat mahdollisuuden
uuteen kiertomatkaan, jossa vieraillaan sekä Kongon Odzalassa että Keski-Afrikan Sanghassa. KeskiAfrikassa matkamme ulottuu maan syrjäiseen erämaapuistoon naapurimaan Kongon puolelta. Ensimmäinen suomalainen ryhmämatka Afrikan salattuihin sademetsiin tulee olemaan monilla tasoilla hyvin
ainutkertainen. Ja matka toteutetaan ehkä vain kertaluontoisesti. Voi olla, että jopa koko maassa ei ole
samaan aikaan muita luontomatkailijoita.
Matkat puistoihin ja puistojen välillä taitetaan lentokoneella, kohteissa liikutaan safarijeepeillä ja veneillä. Kongossa osa safareista voidaan toteuttaa myös jalan. Lodget ovat sijaintiin nähden tasokkaita ja
palvelu on hyvää. Koska kaikki varustaminen tehdään lentäen kauas erämaahan, ja kävijämäärät ovat
pienet, on kohteiden kulurakenne myös korkea. Onkin hyvä huomioida, että Odzala Camps -organisaatiota hallinnoi säätiö, jonka tavoitteena on yksinomaan varojen kerääminen luonnonsuojelulla ja paikallisen
väestön elinolojen parantamiselle. Tervetuloa mukaan Kongon ja Keski-Afrikan ihmeiden äärelle!
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KONGO & KESKI-AFRIKKA
30.11.-16.12.2020
Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Ma 30.11.2020 Helsinki – Arlanda - Addis Abeba
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä SAS:n iltapäivälennolla Arlandaan.
Jatkolento Ethiopian Airlinesilla Addis Abeban kautta Kongon Tasavallan Brazzavilleen.
HEL ARN 1755 1800
ARN ADD 2050 0620
Voit pyytää tarjouksen myös Business-luokan lennoista.
Ti 1.12.2020 Saapumien Addis Abebaan, jatkolento Brazzavilleen (P)
ADD BZV 0845 1110
Saapuminen Brazzavilleen keskipäivällä noin klo 11.10.
Majoittuminen Kongo-joen varrella olevaan Radisson Blue -hotelliin ja vapaa iltapäivä
lennosta palautuen.
Majoittuminen: Radisson Blue Brazzaville
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Ke 2.12.2020 Brazzaville (A, P)
Vapaapäivä Brazzavillessä. Ennen varsinaisen safariretken alkamista olemme varanneet yhden vapaapäivän palautumaan lentomatkasta ja orientoitumaan tulevaan sademetsäretkeen. Ohjelma itse safarilla on täysipainoista, ja on mielekästä, että kaikki
ovat safariosuuden alkaessa virkeinä uusille elämyksille. Brazzavillessä on myöhemmin mahdollista toteuttaa lisäretkenä myös pieni kaupunkikierros.
Majoittuminen: Radisson Blue Brazzaville
To 3.12.2020 Brazzaville - Odzala, Ngaga Camp (A, L, P)
Aamupäivällä lähdemme noin kahden tunnin charter-lennolle Odzalan kansallispuistoon. Mbokon lentokentältä on edelleen noin kolmen
tunnin ajomatka maastureilla viidakon keskellä olevalle
Ngaga lodgelle.
Majoittuminen: Ngaga Camp
Pe 4.12.2020 Ngaga Camp (A, L, P)
Aamun valjetessa lähdemme viidakon keskellä olevalta
lodgelta kävellen ensimmäiselle gorillaretkelle. Sen jälkeen kun olemme onnistuneet löytämään perheryhmän, voimme viettää tunnin gorillojen elämää seuraten ja kuvaten.
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Lounaan jälkeen iltapäivällä retkeilyä ympäröivissä metsissä ryhmän kiinnostuksen
mukaisten kohteiden parissa.
Majoittuminen Ngaga Camp
La 5.12.2020. Ngaga Camp (A, L, P)
Toinen täysi retkipäivä Ngaga Lodgella. Aamu alkaa uudella gorillaretkellä; alueella on kaksi habituoitua gorillaperhettä, joita voidaan käydä jäljittämässä.
Iltapäivällä jälleen uudet retkikohteet metsäpoluilla. Lisäksi voimme tehdä myös päivällisen jälkeen iltaretkiä
taskulamppujen valossa.
Majoittuminen Ngaga Camp
Su 6.12.2020. Ngaga Camp - Lango Camp (A, L, P)
Rauhallinen aamu lodgen ympäristössä. Halukkailla on
silti mahdollisuus varata vielä kolmas gorilla-retki. Gorilla-lisäretken hinta on ennakkoon varattuna á 300 eur ja
paikanpäällä varattuna á 500 eur.
Aamupäivällä matkamme jatkuu Mboko-kylän kautta
Odzala-Kokouan kansallispuistoon. Saavumme Mbokon lodgelle lounasaikaan mennessä, ja iltapäivällä jatkamme sieltä vesiteitä myöten kolmannelle Lango Camp -lodgelle.
Majoittuminen: Lango Camp
Ma 7.4.2020. Lango Camp (A, L, P)
Täysi retkipäivä Lango Camp -lodgen ympäristössä. Lodge sijaitsee upealla paikalla
metsän keskellä olevan suolakkotasangon, bain, reunalla. Odzalassa nämä suolakkomaat houkuttelevat eläimiä hankkimaan kivennäisiä ja aukiolla voidaan nähdä
koko eläinten kirjo norsuista puhveleihin.
Retkeily Lango Camp -lodgelta tapahtuu etupäässä kävellen.
Majoittuminen: Lango Camp

Ti 8.12.2020. Lango Camp - Mboko Lodge (A, L, P)
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Aamupäivän retkien jälkeen palaamme safariautoilla takaisin Mboko lodgelle.
Iltapäivän lopulla teemme uuden moottorivenesafarin läheisellä viidakkojoella.
Majoittuminen: Mboko Lodge
Ke 9.12.2020. Mboko Lodge - Kabo - Sangha Lodge
(A, L, P)
Charter-lento Keski-Afrikan tasavallan rajalla olevalle Kabon lentokentälle lähtee suoraan puiston
kiitoradalta aamuyhdeksältä ja kestää 40 minuuttia.
Kabosta jatkamme matkaa Keski-Afrikan tasavallan rajajoelle. Matkamme jatkuu 4-6 tunnin venekuljetuksella Sangha-jokea myöten syvällä Keski-Afrikan
tasavallan erämaassa olevalle Sangha Tri National Special Reserve -suojelualueelle. Matkalla pysähdymme hoitamaan rajamuodollisuudet Bayangan kylällä.
Alue, jossa liikumme, on kaukana Keski-Afrikan tasavallan sivilisaatiosta - syrjäisen Kamerunin ja Kongon väliin työntyvän erämaa-alueen keskellä.
Iltapäivä tutustumista lodgen ympäristöön.
Joitakin (vanhoja) kuvia lodgen ympäristön eläimistöstä löytyy lodgen nettisivuilta:
http://sanghalodge.com/itineraries1/itineraries
Majoittuminen: Sangha Lodge

To 10.12.2020. Sangha Lodge (A, L, P)
Aamulla lähdemme noin puolentoista tunnin ajomatkan päässä olevalle kivennäisrikkaalle suolakka-aukiolle, Dzanga Baille. Tämä on keskisen Afrikan ehkä
tunnetuin ja eläinrikkain suolakkoalue, joka houkuttelee runsaasti metsänorsuja ja muita eläimiä.
Kohteelle on tieuralta noin kahden kilometrin kävelymatka. Vietämme koko
päivän retkilounaan kanssa metsäaukion laitaan rakennetulla tarkkailupaikalla ja seurailemme viidakon tapahtumia.
Majoittuminen: Sangha Lodge
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Pe 11.12.2020. Sangha Lodge (A, L, P)
Täysi retkipäivä Sangha lodgelta käsin. Tänään ohjelmassa on mahdollisuus tutustua paikallisen metsäheimon autenttiseen elämään, jotka edelleen metsästävät riistansa luonnosta. Voimme
lähteä heidän kanssaan aamupäiväksi metsään, mutta
tulee huomioida, että tämä ei ole pelkästään näytös, ja
sen vuoksi paikallisen heimon opastajamme voivat retken aikana tosiasiallisesti myös metsästää omat päivällistarpeensa.
Muita retkipäivän teemoja voivat olla esimerkiksi muurahaiskäpyihin tutustuminen paikallisten tutkijoiden jäljillä. Myös täällä on mahdollista lähteä päivällisen jälkeen
myös yöretkelle.
Varsinaisessa ohjelmassa ei ole sisällytetty gorillaretkeilyä, mutta myös täällä on mahdollista sisällyttää ohjelmaan gorillavierailu. Sanghan suojelualueella on kaksi
habituoitua gorillaperhettä, ja kumpaankin voi tutustua
korkeintaan kolme asiakasta kerralla. Gorillakohde on
noin tunnin ajomatkan päässä lodgelta, ja kävelymatkat
voivat olla pidempiä kuin Odzalassa. Kuten muissakin
gorillakohteissa, myös täällä gorillojen parissa voidaan
viettää tunti niiden löytymisen jälkeen.
Gorillaretken & kuljetuksen lisähinta on 400 eur / hlö
ensimmäiseltä kerralta ja 300 eur / hlö mahdolliselta lisäretkeltä. Kummankin gorillaperheen luona on mahdollista vierailla kahdesti päivässä. Gorillojen asuinalue on
samalla suunnalla kuin Dzanga Bai, joten retki on useimmiten myös yhdistettävissä.
Gorillaretken ohella/sijaan halukkailla on mahdollisuus varata etukäteen myös lisäpäivä Dzanga Bai -suolakkoaukiolle, joka on Sanghan kuuluisuus. Lisäretken hinta
Dzanga Baille kuljetuksineen on á 150 eur / hlö.
Majoittuminen: Sangha Lodge
La 12.12.2020 Sangha Lodge (A, L, P)
Täysi retkipäivä Sangha-joen varsien metsissä. Yksi kohteista on Valley of Giants, jossa kerrotaan olevan Kongon valuma-alueen suurimmat puujättiläiset. Voimme lähteä
retkelle eväslounaiden kanssa ja vierailla iltapäivällä pidemmän venematkan takana
olevilla metsäputouksilla.
Vaihtoehtona halukkailla on edelleen mahdollista varata ennakkoon myös lisäretkiä
joko gorillojen pariin tai Dzanga Baille.
Majoittuminen: Sangha Lodge
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Su 13.12.2020 Sangha Lodge - Odzala, Mboko Camp (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen lähdemme 4-6 tunnin venematkalle takaisin Kongoon. Lentomme
takaisin Odzalaan lähtee 13.00 ja saavumme Odzalaan tutulle Mboko lodgelle klo
13.40.
Iltapäivällä teemme vielä metretken jokivarteen ja nautimme auringonlaskusta Lekolijoella.
Majoittuminen: Mboko Camp
Ma 14.12.2020 Mboko Camp - Brazzaville (A, L, P)
Unohtumaton seikkailu Kongon ja Keski-Afrikan sademetsissä on umpeutumassa ja
aamiaisen jälkeen charter-lentokoneemme odottaa meitä paluumatkalle Brazzavilleen.
Saavumme Brazzavilleen klo 11.00 ja majoittaudumme vielä yhdeksi yöksi tuttuun
Radisson Blue -hotelliin Kongo-joen varrella. Yhteisellä päivällisellä olemme monia
kokemuksia rikkaampia.
Majoittuminen: Radisson Blue Brazzaville

Ti 15.12.2020 Brazzaville - Addis Abeba - Arlanda (A)
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Aamiaisen jälkeen siirrymme lentokentälle. Kotimatka alkaa Pointe Noiden kautta
(välilasku) Addis Abebaan ja sieltä Arlandaan.
BZV PNR 1210 1315
PNR ADD 1415 2050
ADD ARN 2340 0540
Ke16.12.2020 Arlanda - Helsinki
Aamulla vuorossa on vielä SAS:n kytkentälento Helsinkiin.
			
ARN HEL 0650 0850

