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Aika:   La 26.3. - To 7.4.2022
Kesto:  13 pv
Hinta:   7.320 eur
Ryhmäkoko:  11 asiakasta

1hh -lisämaksu:    + 1.320 eur
Oma penkkirivi maastoautossa:  + 1.020 eur

Pääkohteet:  BOTSWANA:
  Choben kansallispuisto: Chobe-joki 
  Choben kansallispuisto: Savute
  Okavango: Moremin suojelualue
  ZIMBABVE:  
  Viktorian putoukset 

Lajistoa: Suuret kissapedot:  
  leijona ja leopardi
  Norsut, kirahvit, seeprat...
Korkeatasoinen Lodge-majoitus:
  Chobe Game Lodge
  Savute Safari Lodge 
  Moremi Camp Lodge
  Victoria Falls Safari Lodge 
Ruokailut:  Safareilla täysihoito.     
                      Viktorian putous: aamiaismajoitus.  
  

Lennot:  HKI - Johannesburg - Victoria Falls
  Maun - Johannesburg - HKI

  Avonaiset ja yksityiset maastoautot 
  Max. 6 asiakasta / auto. 
  Kaikilla taattu reunapaikka.
  
Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta ja valokuvauksesta  
  kiinnostuneet: 
 
Vaativuus: Edellytetään tavanomaista terveyttä.
  Ei fyysistä rasitusta /kävelymatkoja.

Lisätiedot:  Suomen Kuvausmatkat Oy
  Toinen Savu 2, 01510 Vantaa
	 	 info@kuvausmatkat.fi
	 	 www.Kuvausmatkat.fi

  Jouni Klinga, puh. 0400 191 348
  Tiina Herranen, puh. 050 520 1827

 Vastuullinen matkanjärjestäjä on  
 Suomen Kuvausmatkat Oy. Rek. nro 46/12/Mj
 Esitteen kuvat Copyright: Jouni Klinga 



BOTSWANA - AFRIKAN HELMI

Botswana & Zimbabwe 26.3.-7.4.2022  
Kappale aidointa Afrikkaa. Eteläiseen Afrikkaan sijoittuvassa Botswanassa on vain reilut kaksi miljoonaa 
asukasta, vaikka pinta-alaa on lähes tuplasti Suomeen verrattuna. Harvaan asuttu maa elää nykyisin 
timanteistaan. Botswana vaurastui pian itsenäistymisen jälkeen tehtyjen timanttilöydösten myötä, ja ne 
tuovat edelleen lähes kolmasosan bruttokansantuotteesta. Vaurauden myötä tullut poliittinen vakaus, ja 
harvaanasutun valtion upeat luontokohteet tarjoavat erinomaiset puitteet luontomatkailulle. 

Botswanan pinta-alasta lähes viidennes on suojelualueita. Kuuluisimpia näistä ovat Okavangon suisto ja 
Choben kansallispuisto. 

Kuvausmatkojen Botswanan safari alkaa naapurimaan puolelta Zimbabvesta. Ennen varsinaista safari-
retkeä vietämme kaksi yötä yhdellä maailman kauneimmista vesiputouksista: Viktorian putouksilla. Ma-
joitumme Viktorian putousten lähellä olevalle Viktoria Falls Safari Lodgelle. Käytössä on täysi retkipäivä, 
jolloin kiinnostuksen mukaan on mahdollista retkeillä joko itse putouksilla tai seudun muissa retkikoh-
teissa sekä Zimbabwen että Sambian puolelta. Matkapakettiin sisältyy aamuretki putouksille, ja kiinnos-
tuksen mukaan Viktorian putouksilla on tarjolla monia lisäaktiviteetteja aina helikopterilennoista alkaen. 

Safariosuus tutustuttaa Botswanan kolmeen toisistaan poikkeavaan elinympäristöön: Okavangon suis-
toon, Savuten tulvatasangoille ja Choben kansallispuistoon. Retki alkaa Botswanan pohjoisosista Kasa-
nen pikkukaupungista. Siirrymme aluksi Chobejoen varrella olevaan kansallispuistoon ja majoitumme 

Suomen Kuvausmatkat Oy | Botswana & Viktorian putoukset
23.3.-4.4.2022 



ainoaan puiston sisällä olevaan lodgeen, Chobe Game Lodgeen. Chobe on kuuluisa Afrikan suurimmista 
norsulaumoistaan, mutta myös muusta eläimistöstä, joka säännöllisesti hakeutuu jokivarsille juomaan. 
Safareita tehdään paitsi avoimilla safarijeepeillä, myös veneretkinä Chobe-jokea myöten. Veneestä käsin 
savannin suuria eläimiä voi joskus tarkkailla jopa alaviistosta. 

Tämän matkan erikoisuutena on, että tavallisesti jopa päivän kestävät siirtymäajot taitateen sujuvasti sa-
farilentoina. Chobesta jatkamme lentäen suoraan Savuten tulvatasangoille. Vierailumme aikaan meillä 
on hyvä mahdollisuus nähdä seeprojen vaellusta, joka houkuttelee petoja ympärilleen.  

Kolmantena pääkohteena lennämme Okavangon suiston laidalle. Majoitumme Camp Moremin tunnel-
malliseen lodgeen, josta käsin tutustumme hyvin monimuotoisen savanniympäristön luontoon. 

Perinteisten jeeppisafarien ohella Moremissa teemme retkiä myös Okavangon alueelle moottoriveneillä. 
Moremin suojelualue on Botswanan parhaita villieläinkohteita sekä yksilö- että lajimäärillä mitattuina. 

Kaikissa safarikohteissa käytämmä korkeatasoista lodge-majoitusta. Safarikohteissa meillä on täysihoi-
to, ja myös kaikki juomat joitakin Premium-alkoholijuomia lukuunottamatta sisältyvät matkan hintaan. 
Safarilodgelta toiselle siirrymme sujuvasti pienlentokoneella. Safariajot alkavat siten suoraan lentoko-
neelta safarijeepeillä. 

Okawangon alueelta palaamme Botswanan keskiosissa olevaan Maunin kaupunkiin, josta jatkamme 
suoraan kansainvälisille lennoille Eurooppaan. Tervetuloa kokemaan Afrikan autenttinen tunnelma! 
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Varaamme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa ja lentoreiteissä. 

La 26.3.2022  Helsinki - Victorian putoukset

Matka alkaa Qatarin aamulennolla Dohan kautta Johannesburgiin. Muutokset 
lentoreitissä ja lentoyhtiössä ovat mahdollisia. Myös odotusajat lentokentillä voivat 
poiketa ilmoitetusta. 

HEL DOH 0910 1620
DOH JNB 2040 0435 (+1)

Su 27.3.2022  Johannesburg - Victorian Falls, Zimbabwe

Saapuminen Johannesburgiin aamulla klo 04.35. Matka jatkuu edelleen aamupäi-
vällä suoralla lennolla Zimbabwen Victorian Putouksille: 

JNB VFA 1125 1305

Botswana & Viktorian putoukset 
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Perillä Zimbabwessa siirrymme Victoria Falls:n kaupunkiin ja hotelliimme. 
Kahdeksi ensimmäiseksi yöksi majoitumme Zimbabwessa tunnelmalliseen safari-
lodgeen: Victoria Falls Safari Lodge. Iltapäivän ohjelma on vapaa, ja lennosta palau-
tuessa voi seurata vaikkapa lodgen edustan juomapaikalle saapuvia norsuja. 

Majoittuminen: Victoria Falls Safari Lodge.
http://www.victoria-falls-safari-lodge.com/

Ma 28.3.2022  Victorian Putoukset, Zimbabwe (A)

Aamulla lähdemme yhteiselle tutustumisretkelle Viktorian putousten Zimbabwessa 
olevaan putouspuistoon. Iltapäivä on vapaata lentomatkasta palautumista ja tule-
vaan tiiviiseen safariohjelmaan orientoitumista, mutta iltapäiväksi on mahdollista 
varata ennakkoon myös paikka jollekin lisäretkelle tai aktiviteetille. 

Ennakkoon on mahdollista varata myös lisäretki Sambian puoleisille putouksille, jot-
ka ovat monesti parhaimmillaan iltavalojen aikaan. Lisäretkellä on huomioitava silti 
Sambian puolelle siirryttäessä tarvittavat rajamuodollisuudet. 

Ennen matkan alkua kartoitamme kaikkien lähtijöiden kiinnostuksen tarjolla oleviin 
aktiviteetteihin. 

Esimerkkeinä muista tarjolla olevista retkivaihtoehdoista voi mainita Sambezi-joella 
tehtävät jokiristeilyt, helikopterilennot ja luontopolut. 

Toimitamme ennen matkaa lähtijöille tarkemman erittelyn lisäretkivaihtoehdoista. 

Majoittuminen: Victoria Falls Safari Lodge. 
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Ti 29.3.2022 Viktorian putoukset - Botswana, Choben kansallispuisto (A, L, P)

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Botswanan rajaa, josta matka jatkuu Kasanen 
pieneen maalaiskaupunkiin ja edelleen Choben kansallispuistoon. Majoitumme seu-
raaviksi öiksi puiston keskellä olevaan tasokkaaseen Chome Game Lodge -safariho-
telliin. 

Hotelli sijaitsee aivan Chobe-joen varrella ja tarjoaa ainutkertaiset mahdollisuudet 
villieläinten tarkkailuun jopa suoraan lodgen terasseilta käsin. Majoittumisen jälkeen 
iltapäivällä on ensimmäinen safariretki Chobe-joen varsia seuraillen. Joki houkutte-
lee eläimiä juomaan, ja samasta syystä jokivarressa on monesti myös varsin tiheä 
kanta kissapetoja. 

Majoittuminen: Chobe Game Lodge. Chobe Game Lodgella on täysihoito. 
http://www.chobegamelodge.com



Ke 30.3.2022 Chobe-joki, Choben kansallispuisto (A, L, P)

Vietämme kaksi täyttä päivää Choben alueella, jolloin 
toisena päivänä voimme keskittyä jokisafareihin ja toi-
sena päivänä puiston alueella tehtäviin safariretkiin. 
Retkiohjelmaan kuuluu siten aamuvarhaisen ja iltapäi-
vän venesafarit Chobe-joelle sekä kansallispuistossa 
tehtävät safariajot. Kaikki safariretket toteutetaan ryh-
mällemme varatuilla yksityisillä maastureilla tai veneillä. 
Tämä mahdollistaa joustavan liikkumisen ja tilanteiden 
seuraamisen luonnon ehdoin. 

Etenkin jos säätila on ollut ennen matkaa vähäsateinen, 
niin Choben kansallispuiston jokivarret houkuttelevat magneetin tavoin sekä laidun-
tajia että niistä kiinnostuneita petoeläimiä samojen vesialtaiden äärelle. Erityisen 
kuuluisa Choben alue on norsulaumoistaan. 

Majoittuminen: Chobe Game Lodge.

To 31.3.2022  Chobe-joki, Choben kansallispuisto (A, L, P)

Toinen täysi retkipäivä Choben kansallispuistossa. Chobejoen varret ovat hyvin eläin-
rikkaita ja uusia kohteita riittäisi useammalla päivälle. 

Halutessaan safariohjelmaa voi keventää jättäytymällä joiden safariretkien ajaksi 
nauttimaan lodgen palveluista. Lodgelta lähtevältä kävelysillalta voi myös havainnoi-
da Chobe-joen laakson elämää. 
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Pe 1.4.2022  Chobe - Savute (A, L, P)

Lentomme tarkasta ajankohdasta riippuen aamulla ehdimme vielä lyhyelle safari-
ajolle ennen kuin siirrymme läheiselle Kasanen lentokentälle. Jatkamme täältä noin 
puolen tunnin lennolle kohti Savuten tulvatasankoja. Kiitorata on noin puolen tunnin 
ajomatkan päässä tulevasta majapaikastamme, ja jo ajomatka Savute Safari Lodgel-
le on osa safariajoa.

Majoitumme Savutessa erillisiin tolppien varassa oleviin luksus-mökkeihin. Pian ma-
joittumisen jälkeen lähdemme ensimmäiselle iltapäiväretkelle tutustumaan Savuten 
kuuluisiin tasankoihin. 
Linkkejä:
http://www.desertdelta.com/botswana-safari-lodges/savute-safari-lodge.html
Vimeossa olevan video: https://vimeo.com/254455914 

Majoittuminen: Savute Safari Lodge. 

La 2.4.2022  Savute (A, L, P)

Täysi safaripäivä Savuten tulvatasangoilla. Retkipäivä rakentuu varhaisen aamiaisen 
jälkeen tehtävästä aamupäiväsafarista sekä keskipäivän siestan jälkeen tehtäväs-
tä iltapäiväsafarista. Autokunnan niin yhteisesti halutessa on silti mahdollista tehdä 
jopa koko päivän safariretki retki lounaan kanssa. Retket tehdään ryhmällemme va-
ratuilla yksityisillä avomaastureilla, joissa on kangaskate polttavaa auringonpaistetta 
tai sateita vastaan. 
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Tällä matkalla keskitymme parhaiden luontoelämysten 
ja tunnelmien etsimiseen. Odottelemme esimerkiksi ilta-
valojen leikkiä milloin leijonien tai leopardien parissa - ja 
rentoudumme sitten illan pimettyä nuotiopiirissä Afrikan 
kirkkaan tähtitaivaan alla. Luonnollisesti, jos autokunta 
yhteisesti haluaa, safaripäivää voidaan juhlistaa sun-
downereilla silti myös jo retken aikana. 

Tarkempi päiväohjelma sovitaan aina edellisenä päivä-
nä, ja toiveiden jakautuessa autokunnat voivat liikkua 
myös eri painotuksilla joko kevyemmällä tai täysipainoi-
semmalla ohjelmalla. 

Safarien ohella parhaimmillaan villieläimiä, kuten norsu-
ja, voidaan seurata myös suoraan lodgen päivällispöy-
dästä. 

Majoittuminen: Savute Safari Lodge. 

Su 3.4.2022  Savute - Moremi (A, L, P)

Aamusafarin jälkeen pakkaamme varusteet ja lähdemme safariajolle, joka päättyy 
savannilla olevalle kiitoradalle. Noin puolen tunnin lentomatka tuo meidät pienko-
neella Okavangon suistoalueen laidalle. Suojelualueen keskellä olevalta kiitoradalta 
on jälleen noin puolen tunnin safariajo uuteen majapaikkaamme, Moremi Camp Lod-
gelle. Iltapäivällä ehdimme jo ensimmäiselle safariretkelle Moremin suojelualueella. 

Majoittuminen: Moremi Camp Lodge 

Moremi Camp Lodge, https://desertdelta.com/camps/camp-moremi/
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Ma 4.4.2022  Moremi reserve (A, L, P)

Täysi safaripäivä Moremin suojelualueella. 
Moremin riistansuojelualue on ensimmäisiä suojelualueita Afrikassa, jonka paikalli-
set asukkaat ovat perustaneet omille mailleen eläinkannan turvaksi. Nykyisin tämän 
Okawangon suiston koillisosissa olevan suojelualueen pinta-ala on lähes 5 000 km2. 

Avoimilla maastureilla tehtävien safariretkien ohella Moremin lodgelta tehdään myös 
moottoriveneretkiä Okavangon suistoalueelle; lodge sijaitsee aivan suiston yhden ka-
navan äärellä. Tarkempi päiväohjelma veneretkien ja safariajojen suhteen sovitaan 
kuitenkin vasta paikanpäällä - myös ryhmämme kiinnostuksen mukaisesti. 

Majoittuminen: Moremi Camp Lodge 

Ti 5.4.2022  Moremi reserve (A, L, P)

Toinen täysi safaripäivä Moremin suojelualueella. Moremin suojelualue on luontonsa 
puolesta hyvin monimuotoinen ja siksi se tarjoaa kaikkina vuodenaikoina runsaasti 
nähtävää: kuivimpinakin ajankohtina alueelta löytyy eläimiä houkuttelevia allikoita. 
Mutta toisaalta kantavasta maaperästä johtuen liikkuminen seudulla onnistuu myös 
sateidenkin sattuessa. Matkamme ajankohta sijoittuu sateisemman kauden loppu-
osaan. Maisema on vehreä, ja normaalisti mahdolliset sateet ovat yksittäisten sade-
rintamien luonteisia. Vuosien väliset vaihtelut säätiloissa ovat viime aikoina olleet 
suuria. 

Vehreä kausi on erityisesti kiehtova myös runsaan linnuston ansiosta. 

Majoittuminen: Moremi Camp Lodge 



Ke 6.4.2022  Moremi - Maun - Johannesburg (A)

Aamusafarin jälkeen tiivis safarikiertueemme Botswanan erämaissa on lopuillaan ja 
on aika lähteä paluumatkalle kohti afrikkalaisia maalikyliä. Teemme lodgella jo niin 
sanotun lentokonepakkauksen tulevaa kotimatkaa varten. 

Lentomme Savuten savannikentältä lähtee aamupäivällä aikana nyt kohti Botswa-
nan keskellä sijaitsevaa Maunin kaupunkia. Saavumme Mauniin ennen puoltapäivää 
ja jatkamme iltapäivällä lähtevälle lennolle Etelä-Afrikan Johannesburgiin. 

Kotimatka jatkuu yölennolla Johannesburgista Dohaan ja edelleen päivälennolla Hel-
sinkiin. 

MUB JNB 1405 1605 
JNB DOH 1940 0530 

To 7.4.2022  Doha - Helsinki
   

Aamulla saapuminen Dohaan ja jatkolento Helsinkiin. 
DOH HEL 0830 1425 

Huom. Muutokset lentoreiteissä ja -yhtiöissä sekä vaihtoajoissa ovat mahdollisia. 



Chobe Game Lodge. Kuva: Desert & Delta 

Savute Lodge. Kuva: Desert & Delta 

Moremi Lodge. Kuva: Desert & Delta 




