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Kenian Suuri Migration Safari 2020 

Aika:   Ma 7.9. - Ke 16.9.2020
Hinta:   5.480 eur
Ryhmäkoko:  10 henkilöä 

Oma penkkirivi maastoautossa:  + 720 eur
1hh -lisämaksu á 780 eur

Pääkohteet:  Amboselin kansallispuisto
  Masai Maran suojelualue

Lajit:  Gnu-antilooppien vaellus
  Leijonat & Gepardit
  Norsulaumat, kirahvit

Lodget: Amboseli Serena Lodge
  Mara Serena Lodge 
  Ashnil Mara Camp

Ruokailut:  Safareilla täysihoito

Lennot:  Helsinki  - Nairobi
  Nairobi - Helsinki 
Paikallislento: Amboseli - Masai Mara 
  Masai Mara - Nairobi

Siirtymät: Pienlentokoneella ja maasturilla 
Safariajot: Toyota Landcruiser -maasturit  
  Kaikilla taattu ikkunapaikka. 
  
Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta kiinnostuneet: 
  Matka sopii valokuvaajien ohella   
  myös luonnon tarkkailusta
  kiinnostuneille ja lapsiperheille.
 
Vaativuus: Edellytetään tavanomaista terveyttä.
  Ei fyysistä rasitusta /kävelymatkoja.

Lisäretket:  Kuumailmapallolento savannin yllä
  Vierailu Masai-kylässä

Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  puh. 0400 191 348
  puh. 0505 201 827

Vastuullinen matkanjärjestäjä on  
Suomen Kuvausmatkat Oy. Rek. nro 46/12/Mj
Esitteen kuvat aiemmilta matkoilta: Jouni Klinga. 
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Muutokset matkaohjelmassa ja käytettävässä lentoreitissä ovat mahdollisia. 

Ma 7.9.2020 Helsinki - Doha - Nairobi 

Matka alkaa iltalennolla Dohan kautta Nairobiin:
HEL DOH 1800 2350
DOH NBO 0125 0725

Ti 8.9.2020 Doha - Nairobi (P) 

Saavumme aamupäivällä klo 07.50 Nairobiin, jossa kuljetus lentokentän läheisyy-
dessä olevaan hotelliimme. Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien äärellä jatkaa matkaa 
seuraavana aamuna kohti ensimmäisiä luonnonpuistoja. 

Halukkailla on mahdollisuus vierailla lisäretkenä kirahvikeskuksessa ja Karen Bli-
xen -museossa. 

Majoittuminen: Boma Hotel tai vastaava

   
Ke 9.9.2020 Nairobi - Amboselin kansallispuisto (A, L, P)

Aamiaisen jälkeen lähdemme Landcruisereilla matkaan kohti Kilimanjaron juurella 
olevaa Amboselin kansallispuistoa. Puisto on tunnettu suurista norsulaumoistaan 
sekä laajoista puuttomista tasangoista. Kilimanjaron rinteiltä alkunsa saavat maan-
alaiset purot purkautuvat osin näillä tasangoilla ja nämä läpi vuoden kosteina py-
syvät alueet houkuttelevat etenkin kuivana kautena seudun villieläimiä. Lajistossa 
esimerkiksi seeprat ja buffalot ovat myös runsaita, sekä suuret elefanttilaumat. Myös 
suuria petoja, etenkin leijonia ja hyeenoja, tavataan yleisesti. 

Suuri Migration Safari 7.-16.9.2020
Matkaohjelma
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Majapaikkamme on korkeatasoinen Amboseli Serena Lodge, joka sijaitsee kansal-
lispuiston sisällä. Näin olemme heti aamulla varhain valmiina safarille ja vastaavasti 
voimme nauttia iltapäivän tapahtumista auringon laskuun saakka. Hotellin taustalta 
kohoava Kilimanjaro luo upean taustamaiseman ja etenkin aamulla sen lumihuippu 
on monesti nähtävissä. Myöhemmin päivällä lähes 6 kilometrin korkeuteen kohoava 
huippu usein peittyy pilviin. Iltapäivällä teemme ensimmäisen kuvaussafarin.

Majoittuminen:  Amboseli Serena Lodge, www.serenahotels.com/serenaamboseli

To 10.9.2020   Amboselin kansallispuisto (A, L, P)

Täysi safaripäivä Amboselin kansallispuistossa. Aikaisen 
aamiaisen jälkeen lähdemme auringonnousun aikaan 
safarille. Toisinaan meidän ei tarvitse ajaa juuri kuin 
sähköportin ulkopuolelle, kun seeprat, leijonat ja elefan-
tit ovat jo meitä vastassa. Palaamme takaisin hotellille 
lounaalle ja vietämme hieman siestaa; samalla on mah-
dollisuus pulahtaa myös virkistävälle uinnille.  Lodgen 
viehättävässä pihapiirissä on mahdollisuus bongata mo-
nia lintulajeja ja esimerkiksi apinoita. 

Lounaan ja pienen siestan jälkeen lähdemme jälleen uudelle safarilla ja illan hämär-
tyessä palaamme takaisin herkulliseen päivällispöytään. Safariemme periaatteena 
on, että vietämme maksimaalisen ajan savanneilla.

Ryhmän kiinnostuksen mukaan voimme tehdä lisäretken läheiseen maasai-heimon 
pariin. Voimme tutustua savimajoissa elävän maasai-kansan autenttiseen arkeen. 
Kännykät ja moottoripyörät ovat osalle heistäkin jo nykyaikaa, mutta karjapaimen-
ten elämä jatkuu silti lähes muuttumattomana. Yksi elämyksellisimmistä hetkis-
tä on, kun maasai-soturit ajavat karjansa yöksi kehämäisen kylän keskusaukiolle.  

Majoittuminen:  Amboseli Serena Lodge

Pe 11.9.2020  Amboselin kansallispuisto - Masai Maran suojelualue (A, L, P)

Varhaisen aamiaisen ja aamusafarin jälkeen lastaamme matkatavarat autoon ja läh-
demme Amboselin puiston keskellä olevalle pienkiitoradalle. Matka puskakentälle 
on käytännössä edelleen safariajoa parhaimmillaan ja voimme vielä pysähdellä kiin-
nostavien villieläintapahtumien äärelle. 
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Lennämme suoralla lennolla Masai Maran suojelualueelle, jossa erillinen kuljetus 
Mara Serena Lodge -hotelliin. Tiiviin alkuohjelman jälkeen pidämme hieman pidem-
män siestan ja iltapäivällä lähdemme ensimmäiselle safariajelulle Marajoen varres-
sa olevan lodgen ympäristöön. Toisinaan gnu-antilooppien massa ylittävät Marajoen 
aivan hotellimme tuntumassa, mutta laumojen liikkeitä ja ajoituksia ei kuitenkaan 
voida tietää ennakkoon. Iltapäiväsafari toteutetaan lodgen Landcruisereilla. Jokai-
sella on autoissa oma reunapaikka, mutta tämän iltapäivän osalta oma penkkirivi 
-varausten toteutumista ei voida taata.

Majoittuminen: Mara Serena Lodge
http://www.serenahotels.com/serenamara/

La 12.9.2020  Masai Maran suojelualue, Mara Serena Lodge (A, L, P)

Täysi safaripäivä. Masai Maran valtaisat ruohostosavannit laiduntajineen pitävät 
yllä koko Afrikan suurimpia leijonien, gepardien ja leopardien tiheyksiä. Myös lodgen 
ympäristössä villieläinkannat ovat hyvin monipuoliset. Ympäröivillä kumpuilevilla 
rinteillä tapaamme niin impaloita, topeja, seeproja, thomsoningaselleja kuin myös 
akaasiapuiden latvoja laiduntavia kirahveja. Alue tarjoaa lisäksi hyviä mahdollisuuk-
sia aamu- ja iltavalojen hyödyntämiseen. 

Vaikka tarkkailu- ja kuvauskohteita on runsaasti, niin pidämme aina silmällä gnu-an-
tilooppilaumojen liikkeitä. Ryhmien kerääntyessä suuremmiksi laumoiksi siirrymme 
Marajoen jyrkille törmille odottelemaan mahdollisia jokiylityksiä. Gnu-vaellusten 
dramaattisimmat hetket kulminoituvat juuri Marajoelle, jossa myös nälkäiset krokoti-
ilit ovat odottelemassa yli pyrkiviä antilooppeja. Laumojen liikkeitä ei voida ennustaa, 
mutta parhailla paikoilla ja vaelluksen huippuajankohtana mahdollisuudet ylitysti-
lanteisiin ovat kuitenkin hyvät.

Palaamme hotelliin lounaalle ja siesta jälkeen jatkamme uudelle iltapäiväsafarille. 

Majoittuminen:  Mara Serena Lodge
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Su 13.9.2020  Masai Maran suojelualue, Mara Serena Lodge  -  Ashnil Mara Camp Lodge (A, L, P)

Vietämme aamupäivän edelleen Mara Serena –lodgen ympäristössä uusilla safari-
ajoilla. Lounaan jälkeen suuntaamme Marajoen eteläisempiin osiin. Vietämme koko 
iltapäivän safareilla siten, että saavumme uuteen majapaikkaamme Ashnil lodgelle 
illan hämärtyessä. Ajomatkan aikana kierrämme Marajoen varsia ja voimme jäädä 
odottelemaan matkan varrelle, jos gnu-laumat ovat liikkeellä kohti jokivarta. Nautim-
me retkilounaan jossakin safaripun varjossa ja näin voimme keskittyä koko päiväksi 
Maran savannien koluamiseen. 

Seuraavat kaksi täyttä safaripäivää kuljemme Marajoen eteläpuolella. Lähistöltä löy-
tyvät Masai Maran dramaattisimmat ylityspaikat. Jos olemme onnekkaita, pääsem-
me todistamaan gnu-antilooppien vyörymistä jyrkiltä rinteiltä alas joelle ja kenties 
krokotiilien ja gnuiden kohtaamisia. Joka tapauksessa maapetojen runsaus jokivar-
silla on tähän aikaan vuodesta runsaimmillaan. 

Alue on sijainniltaan hyvin keskeinen, ja maasturimme ansiosta pystymme kolua-
maan myös pienempiä ja hieman pienemmällä liikenteellä olevia uria. Etuna on se, 
että löytäessämme kiehtovia tilanteita, voimme toisinaan pystyä seuraamaan tapah-
tumia myös muiden safariautojen ulkopuolella. 

Samoille ylityspaikoille kohdentuu maailmanluokan kiinnostus, joten on hyvä muis-
taa, että useimmiten samoilla kohteilla on myös monia muita autokuntia odottele-
massa. Siitä kertoo myös se, että alueen tasokkaimmat ja sijainniltaan parhaat ma-
japaikat myydään elo-syyskuun osalta loppuun jo lähes vuotta aikeisemmin.  

Majoittuminen: Ashnil Mara Camp 

Ma 14.9.2020 Masai Maran suojelualue, Ashnil Mara Camp Lodge (A, L, P)

Täysi safariohjelma Marajoen eteläpuolella. Tarjoamme maksimaalisen mahdollisuu-
den safariajoille, mutta vastaavasti halukkaat voivat myös pitää vapaita aamu- tai 
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iltapäiviä lodgen leppoisassa tunnelmassa. Kiinnostuksen mukaan osa autoista voi 
ottaa safarille mukaan myös lounaspaketin, jolloin voimme halutessamme viipyä sa-
farilla koko päivän. 

Halukkailla on mahdollisuus osallistua myös lisähintaiselle kuumailmapallolennolle. 
Parhaimmillaan kuumailmapallolla pääsee liitämään suoraan valtaisten laumojen 
yllä. Dramaattisten tilanteiden kokeminen kuumailmapallosta käsin vaatii silti hive-
nen onnea, sillä lennon kesto on noin puoli tuntia, eikä laumojen tarkkoja sijainteja 
voida taata varaustilanteessa. Lennon hinta on kuljetuksineen hotellilta 550 eur ja 
siihen sisältyy lennon jälkeen savannilla nautittava shampanja-aamiainen. 

Majoittuminen: Ashnil Mara Camp Lodge 

Ti 15.9.2020  Masai Maran suojelualue - Nairobi - Doha (A)

Vietämme vielä varhaisen aamun ja aamupäivän safariajoina Masai Maran savan-
neilla. Puolenpäivän aikaan siirrymme sitten paikalliselle kiitoradalle ja lentomat-
kalle takaisin Nairobiin.  Kotimaan terminaalista jatkamme sitten suoraan Nairobin 
kansainväliselle lentokentälle ja valmistaudumme kotimatkaan. Paluulento Qatar 
Airwaysin siivin lähtee iltapäivällä klo 17.20. 

NBO DOH 1720 2305 
DOH HEL 0105 0705

Ke 16.9.2020  Doha - Helsinki

Lento Qatarista saapuu Helsinkiin keskiviikkoaamuna klo 07.55. 
Muutokset lentoreiteissä ovat mahdollisia ja myöhemmin tehdyissä varauksissa len-
toreitti voi poiketa esitetystä. 


