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Suomen Kuvausmatkat oy

NAMIBIAN KIERTOMATKA 2021
Aika: 		
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinta: 		
Kohdemaat:

Ke 6.10. - Ke 27.10.2021
22 pv
11+1 henkilöä
8.480 eur*
Namibia

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.

Pääkohteet:
		

Lennot:
Kansainväliset lennot:
		• HEL - Doha - Windhoek
		• Windhoek - Doha - HEL
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta kiinnostuneet.

Lajistoa:
Little five -aavikkoeläimet
		Keihäsantiloopit
		
Aavikkonorsut ja pensassarvikuonot
		Turkishylkeet
		
Seeprat, leijonat, gepardit

Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään normaalia
		
terveydentilaa. Retket eivät edellytä
		
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
		
Lisätiedot:
info@kuvausmatkat.fi
www.Kuvausmatkat.fi
		
Jouni Klinga, puh. 0400 191 348
		
Toimisto, puh. 050 520 1827

Quiver tree -metsä (nuoliviinipuu)
Sossusvelei, punaiset hiekkadyynit
Swakopmund, dyynit & flamingot
		Twyfelfounteinin vuoristoerämaa
		Etoshan kansallispuisto

Ruokailut:
		

Täysihoito ohjelman mukaisesti: 		
A=aamiainen, L=lounas,
P=päivällinen

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Namibia on monille suomalaisille maana tuttu, mutta silti tuntematon. Yksi Afrikan
harvaanasutuimmista valtioista on valtaosin aavikkoa ja suuria etäisyyksiä: maan
väkiluku on vain 2,5 miljoonaa, ja pinta-ala yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna.
Köyhän maan rikkautena ovat upeat maisemat ja ääreviin oloihin sopeutunut eläimistö; hyvä lähtökohta myös poliittiselle vakaudelle.
Namibian suurella kiertomatkalla tulemme tutustumaan maan merkittävimpiin
luonnonnähtävyyksiin. Matka alkaa Namibin autiomaasta, josta löytyvät maailman
suurimmat punaiset hiekkadyynit. Atlantin rannikolla seikkailemme Swakopmundin
keltaisilla hiekkadyyneillä ja käymme yhdessä Afrikan suurimmista turkishylje-yhdyskunnista. Elämys on kokea myös luurankorannikon loputtomalta tuntuvat erämaat.
Klassisten maisemakohteiden jälkeen vuorossa ovat Twyfelfounteinin vuoristoiset erämaat, joissa asustavat niin uhanalaiset pensassarvikuonot ja aavikkonorsut, kuin
myös karuihin oloihin sopeutunut himba-heimo.
Etoshan kansallispuisto sävähdyttää valtavilla suolakkotasangoilla ja maiseman karuuteen nähden uskomattoman rikkaalla eläimistöllä. Pääsemme seuraamaan, miten
suuret eläinlaumat hakeutuvat päivittäin karusta erämaasta löytyville juomapaikoille.
Namibian kiertomatka toteutetaan kahdella tasokkaalla safarimaasturilla. Maan päätiet ovat hyväkuntoiset, mutta kiertomatkalla kuljetaan myös pitkien autiomaataipaleiden halki. Matkustusajat ovat pitkiä. Namibiassa se on kuitenkin osa autiomaiden
ja suunnattomien etäisyyksien hahmottamista ja kokemista.
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Muutokset ohjelmassa ja käytetyissä lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Ke 6.10.2021 Helsinki – Doha - Windhoek
Matka alkaa Helsinki-Vantaalta Qatar Airwaysin lennoilla Dohan kautta.
HEL DOH 1710 2300
To 7.10.2021 Windhoek
DOH JNB 0230 0950
JNB WDH 1500 1710
Saapuminen Windhoekiin.
Majoittuminen: Hilton Windhoek.
Pe 8.10.2021 Windhoek - Mariental (A, L, P)
Namibian kiertomatka toteutetaan kahdella tasokkaalla maasturilla joissa kaikilla on oma ikkunapaikka. Autoissa on normaalisti
10 matkustajaa, mutta Kuvausmatkojen matkalla matkustusmukavuuden takaamiseksi autoissa on korkeintaan kuusi matkustajaa per auto. Matkanjohtaja on vuoropäivin eri autoissa ja
istuinpaikkoja auton sisällä kierrätetään. Ensimmäisenä päivänä
ajamme pääteitä noin 270 km etelään Marientalin alueelle. Ajomatkaan kuluu noin neljä tuntia. Majoitumme Bagatelle Kalahari
Gane Ranchille, jossa iltapäivän loppu vapaata palautumista lentomatkasta. Ensimmäinen perustasoinen lodgemme on erämaan
keskellä, ja kiinnostavaa katseltavaa löytyy heti majoituspaikkamme ympäristöstä, kuten antilooppeja, strutseja tai surikaatteja, vanhalta nimeltään nelisormimangusteja.
Majoittuminen: Bagatelle Kalahari Game Reserve
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La 9.10.2021 Mariental (A, P)
Aamulla ennen aamiaista teemme ensimmäisen safariretken puu- ja pensassavannien sekä matalien punaisten
hiekkadyynien värittämään autiomaahan. Tutustumisretken tavoitteena on päästä kohtaamaan esimerkiksi
ensimmäisiä keihäsantilooppeja, kirahveja ja sakaaleja
hiekkadyynien värittämässä maisemassa. Alueella on
mahdollista tavata myös viereisen kuvan harvinainen
termiittikaivaja.
Kalaharin kohteemme on rauhallinen laskeutuminen Namibian oloihin ja uusia tuttavuuksia löytyy helposti heti
lodgen ympäristöstä. Bagatelle on myös yksi huostaanotettujen gepardien monista
hoitopaikoista Namibiassa. Aidatulla alueella pidetään orvoksi jääneitä gepardeja,
jotka eivät tulisi enää selviytymään luonnossa ilman ihmisen apua, mutta jotka täällä
voivat jatkaa elämää luonnontilaisissa oloissa. Halukkailla on mahdollisuus lisäretkelle gepardireservaattiin. Iltapäivän lopulla teemme jälleen uuden safariretken.
Majoittuminen: Bagatelle Kalahari Game Reserve
Su 10.10.2021 Mariental - Keetmanshop (A, L, P)
Aamulla ennen aamiaista tutustumme Kalaharin alueella asuvaan alkuperäiskansaan, saneihin. Pienikokoiset sanit ovat tottuneet asuttamaan Kalaharin autiomaata
keräilytaloudessa asuen ja heitä on edelleen noin 100 000 asukkaan verrran. Kävelyretkellä sani-soturin kanssa tutustumme sanien perinteiseen kulttuuriin ja autiomaaelämään.
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Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu etelään Keetmanshopin alueelle. Alue on kuuluisa quiver tree -metsistä. Tämä puulaji kuuluu aloe-sukuun, joita suomeksi kutsutaan myös nuoliviinipuiksi. Erikoiset, kasvutavaltaan apinanleipäpuiden kaltaiset mehilehtiset puut käyttävät runkoaan veden keräämiseen. Kaikki kolme quiver-puulajia
esiintyvät vain eteläisen Namibian autiomaissa.
Quiver-metsä on erityisen kuvauksellinen etenkin iltavaloissa. Tunnetuimpia silti ovat
kuvat, joissa puulajin erikoiset latvukset on kuvattu yöllä tähtitaivasta vasten.
Majoitumme perustasoiselle Quiver tree forest camp -lodgelle, joka on sekä quivermetsän että erikoisten kivimuodostelmien ympäröimä. Ryhmälle on hankittu erikseen
lupa myös yökuvaukseen ja halukkaat voivat jatkaa yökuvausten parissa vaikka aamuun saakka.
Majoittuminen: Quiver tree forest camp. https://www.quivertreeforest.com
Ma 11.10.2021 Keetmanshop - Tiras Mountains (A, L, P)
Rauhallinen aamuhetki lodgen ympäristön kivibouldereiden ja quiver-puiden parissa.
Ja erämaan tunnelmasta nauttien. Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu länteen Tiras
Mountains -nimisen suojelualueen tuntumaan. Majoitumme Kanaan yksityisellä suojelualueella olevalle lodgelle, jossa on kahdeksan erämaan keskellä olevaa telttakankaista mökkiä. Noin 330 neliökilometrin reservaatti on tunnettu upeista punaisista
hiekkadyyneistä ja idyllisistä vuoristomaisemista.
Kanaan lodgella ohjelmaan sisältyy lodgen järjestämä auringonlaskun safari Tirasvuoristossa. Retki toteutetaan lodgen ajoneuvoilla ja ryhmäkoosta riippuen safari voidaan toteuttaa osana kansainvälistä ryhmää.
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Halukkailla on mahdollisuus varata myös erityinen auringonlaskun ja/tai -nousun valokuvaussafari esimerkiksi gepardin kuvaamiseksi hiekkadyyneillä.
Majoittuminen: Kanaan Desert Retreat. https://www.kanaannamibia.com
Ti 12.10.2021 Tiras Mountains - Sesriem (A, L, P)
Rauhallinen aamu autiomaalodgella. Tänään on mahdollisuus nauttia päivän valkenemisesta ja valojen muuttumisesta vuoriston erämaassa verannalla istuskellen. Tiiviin retkiohjelman lomassa on välillä hyvä myös hetkeksi
pysähtyä nauttimaan erämaan ajattomasta tunnelmasta.
Halukkailla on mahdollisuus osallistua silti lisäretkenä
järjestettävälle uudelle aurinnousun ajelulle tai erikoisvalokuvaussafarille. Mahdolliset lisäretket on varattava
ennen matkan alkua.
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Sossusvelein alueelle. Ajomatka Sesriemiin on
noin 210 km ja kestää noin viisi tuntia. Siirrymme heti suoraan Sossusvelein kansallispuiston alueella ja majoitumme puiston sisällä olevalle uudelle Dead Valley Lodgelle.
Sossusvelein kansallispuiston ensimmäisessä yksityisessä lodgessa on 20 telttakankaista mökkiä, joista avautuu panoraamamaisema hiekkaerämaahan.
Pyrimme saapumaan puistoon myöhäiseen lounasaikaan mennessä ja majoittumisen
jälkeen lähdemme tutustumaan Sossusvelein upeisiin dyynialueihin.
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Ensimmäisenä iltapäivänä vierailemme ensimmäisillä päätien varrella olevilla hiekkadyyneillä ja seuraamme valojen ja varjojen leikkiä hiekkadyyneillä auringon laskiessa.
Majoittuminen: Dead Valley Lodge. http://sunkarros.com/deadvalley.html
Ke 13.10.2021 Sossusvelei (A, L, P)
Sossusvelei on ikoninen kansallismaisema ja yksi Namibian tunnetuimmista nähtävyyksistä. Punaisten hiekkadyynien alue kuuluu osana Namib-Naukluftin lähes
50.000 neliökilometrin laajuista kansallispuistoa. Maapinta-alaltaan Sveitsiä suurempi puisto on Afrikan suurin kansallispuisto.
Sossusvelei on tunnettu jättiläismäisistä punaisista hiekkadyyneistä, jotka kohoavat
aina 300 metrin korkeuteen tasaisessa autiomaassa. Paitsi Namibian, koko maailman mittakaavassa ainutkertainen luonnonmaisema on upeimmillaan aamun ja illan
hehkuvissa valoissa. Tuulet muokkaavat dyynejä jatkuvasti ja kontrastina hiekkaerämaalle löytyy keloutuneita puita tai hiekalla jotostavia keihäsantilooppeja.
Toisena retkipäivänä tutustuminen Sossusvelein dyynimaisemiin jatkuu. Lähdemme
liikkeelle jo ennen auringonnousua puiston parhaille maisemapaikoille etsien kiehtovia kuvakulmia ja nautiskellen uhkeista maisemista. Namibian upeimman maiseman
muotoihin ja valoihin on miellyttävää tutustua rauhassa kahden päivän aikana.
Valokuvauksellisesti yksi alueen eksoottisimmista kohteista on Deadvlei. Korkeiden
dyynien kainalossa olevalla savitasangolla törröttää harvakseltaan pystyynkuolleita
ja keloutuneita kirahviakaasioita. Puuston arvellaan kasvaneen arviolta vajaa tuhat
vuotta sitten, jolloin läheinen tulviva joki mahdollisti puiden kasvun. Dyynit ovat sittemmin estäneet tulvat, ja äärimmäisen kuivassa säässä kelot ovat jääneet autiomaahan muistomerkeiksi. Kohde on ehdottomasti yksi Namibian kuvauksellisimpia.
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Toisena iltapäivänä tutustumme Deadvlein maisemiin iltavaloissa. Majoittuessamme puiston
sisällä voimme oleskella dyynialueella auringonlaskuun saakka. Puistojen säännökset asettavat
omat haasteensa valokuvausharrastajille. Puiston
ulkopuolella majoittuville puisto avautuu vasta auringonnousun jälkeen ja menee kiinni jo ennen auringonlaskua - ja portille on noin tunnin ajomatka
parhailta kuvauspaikoilta.
Majoittuessamme puiston sisällä voimme kuitenkin
palata takaisin majapaikkaan vasta auringonlaskiessa.
Iltapäivällä tutustumme Sesriem kanjoniin ja hakeudumme jälleen uusille maisemakohteille Sossusvelein kansallispuistossa iltapäivän valoihin. Kuivassa erämaass
myös tähtitaivas on upea ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös yökuvaukseen.
Majoittuminen: Dead Valley Lodge
To 14.10.2021 Sossusvelei (A, L, P)
Uusi retkipäivä Sossusvelein alueella. Maitse tapahtuvan retkeilyn ohella halukkailla
on mahdollisuus tutustua hiekkadyyneihin lisäretkenä myös kuumailmapallo- ja helikopterilennolla. Sossusvelei on yksi maailman upeimmista kohteista tutustua myös
ilmasta käsin. Sekä kuumailmapallolento että helikopterilento tarjoavat mahdollisuuden tutustua dyynimuodostelmiin ilmasta, mutta kokemuksena ne ovat hyvin erilaiset.
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Kuumailmapallolennolla voi aistia autiomaan tunnelmaa
ja hiljaisuutta pienen tuulen vain suhistessa korvissa.
Kuumailmapallolennoilla voidaan lentää suhteellisen
matalalla, joka tarjoaa hyviä kuvakulmia. Vastapuolena
on, että kuumailmapallon reitti on tuulien rajoittama, ja
lento kulkee vain harvoin punaisilla hiekkadyyneillä. Helikopterilennolla päästään parhaille dyynialueille, mutta
lentokorkeus on suhteessa korkeampi. On myös muistettava, että etenkin kuumailmapalloretken toteutuminen
on sääriippuvaista ja lento voi myös peruuntua.
Aamulla on mahdollisuus kuumailmapallolento-lisäretkeen. Lähtö lennolle on jo pimeässä, ja nousupaikalla ollaan juuri auringonnoustessa. Lennon jälkeen nautitaan
tunnelmallinen shampanja-aamiainen erämaan keskellä. Niille, jotka eivät lähde kuumailmapallolisäretkelle, on tarjolla retkiohjelmaa Sossusvelein dyynien parissa.
Iltapäivällä on mahdollisuus helikopteri-lisäretkelle. Pidennetyllä auringonlaskun helikopterilennolla kierretään Sossusvelein parhailla dyynialueilla iltavaloissa. Tarkemmat tiedot lisäretkistä toimitetaan osallistujille ennen matkaa. Molemmat lentovaihtoehdot ovat yleensä loppuunmyytyjä, joten ne on varattava jo ennen matkaa.
Majoittuminen: Dead Valley Lodge
Pe 15.10.2021 Sossusvelei - Swakopmund, Walvis Bay (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen valmistaudumme matkalle kohti Atlantin rannikkoa ja Swakopmundin kaupunkia. Ajomatkaa on lähes 400 km, ja tiet ovat pääosin hyväkuntoisia päällystettyjä teitä. Käytämme ajomatkan silti vieraillen kuvauksellisilla maisemakohteille
ja tavoitteena on saapua perille Swakopmundiin vasta iltaan mennessä.
Majoitumme Walvis Baylle, jonka rannoille kerääntyy vuoroveden korkeudesta riippuen parhaillaan suuri määrä flamingoja ruokailemaan.

Suomen Kuvausmatkat oy | NAMIBIAN KIERTOMATKA
6.-27.10.2021

Monesti flamingot liikkuvat aivan rannan tuntumassa ja tarjoavat näin mukavia kuvauselämyksiä.
Majoittuminen: Flamingo Villa Hotel
La 16.10.2021 Swakopmund, Walvis Bay (A, P)
Retkipäivä Walvis Bayn alueella. Aamulla lähdemme omalla aluksella pelikaaniristeilylle Walvis Bayn edustalla. Pelikaanien ohella alue on tunnettu etenkin delfiineistä ja
turkishylkeistä. Risteilymme päättyy lahden etelärannikolle, jossa retkemme vaihtuu
offroad-sariksi. Nautimme matkalla pientä brunssia ja jatkamme sitten iltapäiväksi
maastureilla hiekkaerämaista rannikkoa etelään Sandwich Harbour -lahdelle. Matka kulkee osin rantahiekkaa, osin nousemme maastureilla korkeille hiekkadyyneille.
Retki on paitsi upea maisemiltaan, tarjoaa myös vahvoja elämyksiä retkeilystä hiekkaaavikolla.
Palaamme koko päivän retkeltä takaisin Walvis Bayn alueelle auringonlaskuun mennessä.
Majoittuminen: Flamingo Villa Hotel
Su 17.10.2021 Swakopmund, Walvis Bay (A, P)
Vapaapäivä Walvis Bayllä. Mahdollisuus viettää vapaapäivää esimerkiksi läheisen
laguunin flamingoihin ja muihin rantalintuihin tutustuen. Rantalomaa ajatellen on silti
hyvä muistaa, että kylmän merivirran vuoksi rannikon lämpötilat ovat usein selvästi
sisämaata viileämmät.
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Lisäretkenä on mahdollisuuden osallistua Little five retkelle, jossa tutustutaan hiekkaerämaan pieniin selviytyjiin. Karussa hiekkaerämaassa sinnittelee koko
joukko todellisia selviytymisen taitureita, joita normaalisti hiekkadyyneillä kulkiessa ei tulisi edes ajatelleeksi.
Paikallisen erikoisoppaan johdolla pääsemme kuitenkin
tutustumaan näihin hiekka-aavikon erikoisuuksiin: kameleonttiin, gekkoon, skorpiooniin, hämähäkkeihin ja
hiekalla liikkuviin käärmeisiin.
Lisäretken kesto on noin 5 tuntia. Lisäretken hinta on
80 eur. Retkelle ei ole minimiosallistujarajaa. Jos retkelle
ilmoittautuu vähintään 6 osallistujaa, se totetetaan yksityisesti valokuvaajille räätälöitynä.
Iltapäivällä on mahdollisuus omatoimiseen flamingojen
kuvaamiseen hotellin edustalla. Swakopmundin alueella aamut ovat usein varsin pitkään usvaisia, ja parhaat
valot rannikolla ovat iltapäivällä, jolloin flamingoja voi
yrittää kuvata meren taakse laskevaa aurinkoa kohden.
Halukkailla on iltapäivällä mahdollisuus lähteä helikopterilento-lisäretkelle, jossa tällä kertaa kohteena keltaiset
hiekkadyynit. Swakopmundin helikopterilennoilla on päästy usein kuvaamaan ilmasta
myös rannikon valtavia flamingoparvia.
Majoittuminen: Flamingo Villa Hotel
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Ma 18.10.2021 Swakopmund - Twyfelfontein (A, L, P)
Aamulla on jälleen aika jatkaa matkaa kohti uusia seikkailuja. Ajomatkamme jatkuu tänään luurankorannikkoa
myöten kohti pohjoisia autiomaita. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme tulee olemaan Cape Cross -niemen turkishyljekolonia. Niemekkeellä asustaa nykyisin yli 200.000
turkishyljettä, ja sekä ääni- että hajumaailma on sen
mukainen. Yhdyskunnan reunalle on rakennettu erillinen kävelysilta, jolta käsin pääsemme seuraamaan yhdyskunnan elämää turvallisesti, mutta lähietäisyydeltä.
Syyskuun lopulta alkaen suuret urokset alkavat vallata
reviirejään lähestyvää pesimäkautta varten ja parhaimmillaan voimme onnistua näkemään jopa pieniä otteluita.
Pysähdyksen jälkeen ajomatka jatkuu luurankorannikon loputtomalta tuntuvassa
hiekkaerämaassa. Namibiassa näiden pitkien taipaleiden taittaminen on osa maan
avaruuden ja erämaisuuden hahmottamista. Asioita, joita on vaikea samalla tavalla
kokea, jos matkat taitettaisiin lentäen. Pienen ryhmäkoon ja kahden autokunnan ansiosta voimme pitää sujuvasti taukoja siellä, missä jotakin kiinnostavaa on nähtävillä.
Maastureilla liikuttaessa pysähdykset ja matkan jatkamiset tapahtuvat sujuvasti.
Iltapäivän puolella poikkeamme rannikkotasangolta kohti sisämaata ja Damaralandin
vuoristoisempia ja kivisempiä erämaita. Iltaan mennessä saavumme Camp Kipwe
-lodgelle. Lodgella on yhteensä 10 mökkiä.
Majoittuminen: Camp Kipwe Lodge. http://www.kipwe.com
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Ti 19.10.2021 Twyfelfontein (A, L, P)
Damaraland on vuoristoista ja karun kaunista erämaata.
Luurankorannikolta tulevien tuulien mukana saapuva aamu-usva ja jokiuomat ylläpitävät seudun karunkauniissa
maisemassa yllä myös pientä kasvillisuutta, ja olosuhteisiin nähden rikasta, joskin määrältään harvalukuista
eläimistöä.
Aamulla lähdemme retkilounaan kanssa aavikkosafarille
kuivia Huab-joen kuivia seuraillen. Parhaimmillaan safariajelulla voidaan kohdata esimerkiksi kirahvi, kuduja,
vuoriston seeproja, keihäsantilooppeja, hyppygaselleja
tai kalliohyppijöitä. Hyvällä onnella kuivilta jokiuomilta voidaan löytää myös aavikkonorsuja. Itä-Afrikan yltäkylläisiin safarikohteisiin verrattuna Namibiassa safariretkeily
on silti haastavaa. Lajien löytäminen autiomaaoloista vaatii kärsivällisyyttä ja kuvausmielessä havainnot autenttisessa autiomaassa ovat monesti turhan kaukaisia.
Majapaikkamme on Namibian ensimmäisen ja kansainvälisesti ajatellen ehkä arvokkaimman maailmanperintöalueen laidalla. Twyfelfonteinista nimittäin löytyvät Namibian suurimmat kalliopiirrosgalleriat. Reilun puolen neliökilometrin alueella hiekkakiviin
on kaiverrettu yli 2500 teosta. Alueen vanhimmat taideteokset ovat ehkä jopa 10 000
vuoden ikäisiä, mutta valtaosa niistä on tehty noin pari tuhatta vuotta sitten - alueelle
noin 6 000 vuotta sitten muuttaneiden keräilijäheimojen toimesta. Kalliopiirrosten
ohella alueella on myös kalliomaalauksia. Piirrosten teemana on usein metsästys
ja saaliseläimet, kuten kirahvit, norsut ja leijonat. Iltapäivällä vierailemme kalliopiirrosgallerioissa ja nautimme auringonlaskusta upeiden kalliomuodostelmien äärellä.
Majoittuminen: Kipwe Lodge
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Ke 20.10.2021 Twyfelfontein - Etosha (A, L, P)
Aamulla voimme kiinnostuksen mukaan retkeillä vielä
Twyfeltonteinin alueella, ennen kuin lähdemme ajamaan
kohti Etoshan kansallispuistoa.
Etosha on perustettu Pohjois-Namibiaan jo vuonna 1907.
Puisto on ollut alkujaan suurempi, mutta nykyisinkin yli
22.000 km2:n laajuisena se lukeutuu Afrikan merkittävimpiin villieläinalueisiin.
Muihin Afrikan kansallispuistoihin verrattuna Etosha on
silti hyvin erilainen. Pääosa puistosta on kuivaa lähes ilman kasvillisuutta olevaa autiomaata. Toisaalta puiston
keskellä on 130 x 50 km laajuinen suolatasanko. Sadekaudella se herää eloon suolajärvenä, mutta kuivana
kautena se kovettuu valtaisaksi tasankoksi.
Iltapäivällä tutustumme kuitenkin aluksi Namibian tunnetuimpaan alkuperäiskansaan. Pieni vain reilun kymmenen tuhannen hengen himba-heimo elää karjankasvatuksella lähinnä Namibian pohjois- ja luoteisosissa.
Iltapäivän lopulla saavumme ensi vierailulle Etoshan
kansallispuistoon. Eläinten havainnointia ajatellen Etoshassa korostuvat sekä luontaiset että keinotekoiset juomapaikat, jotka houkuttelevat kattavasti kaikkia puiston
eläimiä luokseen. Kaikkiaan puistossa on noin kolmisenkymmentä tällaista juomapaikkaa, joista monien läheisyyteen on mahdollista päästä safariautolla.
Puiston alueella teiltä poikkeaminen on kiellettyä, ja valtaosa safariaktiviteeteista
muodostuukin puiston juomapaikkojen kiertämisestä, joissa havainnointimahdollisuudet ovat parhaat. Kullakin juomapaikalla on hiukan erilainen luonteensa ja monet
eläimistä saapuvat tietyille juomapaikoilla tunnettuna ajankohtana päivästä - jonnekin aamupäivällä, jonnekin iltapäivällä.. Siinä missä monilla suojelualueilla parhaat tilanteet syntyvät auringonnousun valoissa, Etoshassa parhaat mahdollisuudet
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eläinten kohtaamiseen ovat monesti vasta päivällä tai iltapäivällä, kun eläimet ovat
saapuneet juomapaikoilleen.
Majoitumme kahdeksi yöksi Okaukuejo Camp -lodgelle puiston sisällä. Lodgen aidatun majoitusalueen laidalla on myös yksi puiston suosituista juomapaikoista, joka
houkuttelee laajan kirjon alueen eläimistöä. Illalla juomapaikka on valaistu, ja aidan
takaa on mahdollista seurata juomapaikan tapahtumia myös illan ja yön tunteina.
Majoittuminen: Okaukuejo Camp
To 21.10.2021 Etosha, Okaukuejo (A, L, P)
Täysi retkipäivä Etoshan kansallispuistossa. Palaamme kansallispuistoon heti puiston
avautuessa ja kiertelemme etenkin puiston keski- ja länsiosan juomapaikoilla.
Toisinaan Etoshassa safariretkeilyyn sisältyy myös paljon tilanteiden odottelua vesipaikoilla. Joskus suuret eläinkeskittymät voivat pysäyttää meidät seurailemaan ja
kuvaamaan tapahtumia vain muutamalla juomapaikalla, toisinaan sitten voimme
kiertää päivän mittaan laajallakin alueella. Kuvaaminen autoissa tapahtuu sekä sivuikkunoiden, että nostettavan ja auringolta suojaavan katon alta.
Majoittuminen: Okaukuejo Camp Lodge
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Pe 22.10.2021 Etosha, Okaukuejo - Halali (A, L, P)
Toinen täysi safaripäivä Etoshan kansallispuistossa.
Tarkka päiväohjelma muotoutuu aina sen mukaan, mitä
edellisenä päivänä on onnistuttu näkemään ja mitä haluamme erityisesti uutena päivänä tavoitella. Tapahtumat keskittyvät vesipaikkojen läheisyyteen, joista osa on
luonnonmukaisia, osa rakennettuja.
Iltapäivällä siirrymme lähemmäksi Halali Camp -keskustassa, jossa tulemme majoittumaan seuraavan yön
puiston rajojen sisäpuolella. Halali Camp on kiinnostava
majoituskohde myös kuvausmielessä. Päivällisen jälkeen
voimme kävellä läheiselle pienelle kukkulalle odottelemaan, kun monet villieläimet saapuvat lodgen vierellä olevalla juomapaikalle yöllä
juomaan. Monesti lammella käy illallla jopa sarvikuonoja.
Majoittuminen: Halali Camp
La 23.10.2021 Etosha, Halali - Onguma Camp (A, L, P)
Kolmas safaripäivä Etoshan kansallispuistossa. Tänään
keskitymme etenkin puiston keski- ja itäosiin. Päivän
päätteeksi majoitumme puiston itäpuolella olevaan lodgeen, Onguma Tented Camp.
Vietämme koko päivän Etoshan kansallispuistossa, josta
löytyy myös tauko- ja ruokailupaikkoja keskipäivän siestahetkiä varten. Etoshan juomapaikoilla tosin on toisinaan
vilkasta myös keskipäivällä. Perille Onguma Tented Camp
-lodgelle saavumme viimeistään iltaan mennessä.
Majoittuminen: Onguma Tented Camp. https://onguma.com/onguma-tented-camp/
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Su 24.10.2021 Etosha, Onguma Camp (A, L, P)
Onguman yksityinen reservaatti on 340 neliökilometrin
laajuinen ja se rajoittuu suoraan Etoshan kansallispuistoon. Tämän vuoksi myös Onguman omalla alueella on
hyvin rikas eläimistö, mukaan luettuna pensassarvikuono, leijona, gepardi ja leopardi.
Kuvaamismielessä kiinnostava lisä Ongumassa on juomapaikalle rakennettu betoninen piilokoju. Juomapaikan
vierelle maan alle rakennettu tilava bunkkeri mahdollistaa eläinten seuraamisen ja kuvaamisen maanpinnan tasolta - luonnollisesti eläinten saapumista juomapaikalle
on silti vaikea ennakoida.
Olemme varanneet kojun alustavasti käyttöömme koko
ajaksi. Kojuretken hinta on 80 eur / aamu (3h) tai 150
eur / koko päivä. Koko päivän varauksessa kojulta on
mahdollista poistua keskipäivällä lodgelle siestalle ja
palata uudelleen iltapäivällä. Tai sitten viettää kirjaimellisesti koko päivä. Tapahtumia juomapaikalla on vaikea
ennakoida, koska toisinaan juomapaikalle hakeudutaan
myös kuumimpana ajankohtana. Seisomakorkuisella
kojulla on hyvät istuimet ja tarjolla pientä purtavaa ja
juomia. Piilokojulle voi tulla paitsi kuvaamaan, niin myös
tarkkailemaan eläinten luontaista käyttäytymistä. Odottelu hiljaisuudessa ja eläinten varovaisen lähestymisen
seuraaminen on kiehtovaa myös ilman kameraa.
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Ne jotka eivät ole kiinnostuneet kojuretkestä, voivat palata uudelleen Etoshan kansallispuistossa tehtäville uusille aamu- ja iltasafareille.
Majoittuminen: Onguma Tented Camp
Ma 25.10.2021 Etosha, Onguma Camp - Windhoek (A, L, P)
Vapaa aamu Onguma lodgella. Onguman seitsemästä luksusteltasta muodostuva
lodge on rakennettu pienen lammen ympärille. Etenkin varhain aamulla ja myöhään
illalla myös lodgen juomapaikka houluttelee monia eläimiä veden äärelle. Viime vuonna lammella käväisi päivällisaikaan jopa leopardi.
Halukkailla on mahdollista varata vielä uusi 3h aamusessio piilokojulla.
Aamiaisen jälkeen on aika pakata varusteet paluumatkaa varten. Matka pääkaupunkiin on kokonaisuudessaan hyväkuntoista asfalttitietä. Pysähdymme ajomatkalla lounaalle, ja jatkamme iltaan mennessä aina Windhoekiin saakka.
Majoittuminen: Okapuka Lodge, https://www.okapuka.com/
Ti 26.10.2021 Windhoek - Doha (A)
Aamu rauhallisessa maalaisympäristössä. Aamupäivällä paluu lentokentälle ja Johannesburgin kautta Qatar Airwaysin päivälennolle kohti Dohaa.
WDH JNB 1320 1515
JNB DOH 2055 0615 (+1)
DOH HEL 0850 1505
Ke 27.10.2021 Doha - Helsinki
Yölento Dohasta Helsinkiin.
Saapuminen Helsinkiin keskiviikkona klo 15.05.

