TANSANIAN SUURSAFARI
18.2.-1.3.2022

Suomen Kuvausmatkat Oy

Tansanian suursafari: Serengeti,
Ndutu, Ngorongoro, Lake Manyara
18.2.-1.3.2022
Aika: 		
Hinta: 		
Ryhmäkoko:

Pe 18.2. - Ti 1.3.2022
6.880 eur
Korkeintaan 12 hlö + matkanjohtaja

1hh -lisämaksu: 			
Oma penkkirivi maastoautossa:

+ 950 eur
+ 950 eur

Pääkohteet: Ndutun suojelualue
		Serengetin kansallispuisto
		Ngorongoron suojelualue
		
Lame Manyaran kansallispuisto
		
Lajit:		
Suuret kissapedot:
		
leijona, leopardi ja gepardi
		Gnu-antilooppien vaellus
Tasokkaat kiinteät luksusteltat / lodge -majoitus:
		
Lake Manyara Serena Lodge
		
Ngorongoro Serena Lodge
		
Zebra Camp Lodge
		
Seronera Wildlife Lodge
Ruokailut:

Täysihoito, 3 ateriaa päivässä

Lennot, Qatar: Helsinki - Kilimanjaro
		
Kilimanjaro - Helsinki
Siirtymät & safariajot:
		
Toyota Landcruiser -maasturit,
		
Vain 6 henkilöä / auto
		
Kaikilla taattu ikkunapaikka.
		
Lisämaksusta oma penkkirivi
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta ja valokuvauksesta
		kiinnostuneet:
Vaativuus:
		

Edellytetään tavanomaista terveyttä.
Ei fyysistä rasitusta /kävelymatkoja.

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
Kaikki esitteemme kuvat on otettu Kuvausmatkoilta Tansaniassa. Copyright: Jouni Klinga, Markku Rantala ja Kimmo
Setkänen.

Suomen Kuvausmatkat Oy | Action Photography -Safari
Tansania 20.-1.3.2022

Tansanian Suursafarilla luontoharrastajat ja -kuvaajat pääsevät seuraamaan suurten kissapetojen elämää aitiopaikoilta Itä-Afrikan savanneilla. Matka on kohdistettu erityisesti niille, jotka haluavat kokea
enemmän, kuin vain kohdata leijonan tai niiden saaliseläimiä nopeasti varjossa lepäilemässä. Tarjoamme mahdollisuuden kokea savannien elämää syvällisemmin. Parhaimmillaan matka voi tarjota luontodokumenteista tuttuja tilanteita; petojen ja niiden saaliseläinten kohtaamisia.
Tansanian pohjoisosassa sijaitsevan Serengetin sanotaan ylläpitävän maailman viimeistä luonnollista
laidunjärjestelmää. Suuret kasvissyöjien laumat kiertävät suurta, lähes Sveitsin kokoista suojelualuetta
heinätasangolta toiselle vuodenaikaissateiden johdattamana. Näitä lähes kahta miljoonaa kasvissyöjää
saalistaa eri puolilla tätä vaellusmatkaa yhteensä 12 000 suurta petoa: leijonia, hyeenoja, leopardeja ja
gepardeja. Helmikuussa, juuri ennen pitkien sateiden alkua, gnu- ja seepra- ja gasellilaumojen pääosa
saapuu Ngorongoron suojelualueelle ja eteläiseen Serengetiin. Täällä, lyhyen ruohon savannilla, muutaman viikon aikana sadat tuhannet gnulehmät synnyttävät lähes 10 000 gnuvasikkaa joka päivä. Emme
voi taata, että pääsemme näkemään kaatoon päätyvää saalistustilannetta, mutta ohjelmamme erikoisluonteen vuoksi siihen on hyvät mahdollisuudet.
Vierailemme neljässä luonteeltaan varsin erilaisessa kohteessa. Laskeutuminen safarille alkaa Lake Manyaran kansallispuistossa, jossa on mahdollista kohdata myös puissa kiipeilevia leijonia. Ngorongoron
kraatterissa on tunnusomaista leijonien ja saaliseläinten suuren määrän lisäksi näyttävät taustamaisemat. Ndutu, aivan Serengetin kansallispuiston rajan tuntumassa, on ainoita suojelukohteita Tansaniassa, missä offroad-ajo on sallittu ja mahdollisuutemme päästä lähelle saalistustilanteita ovat paremmat.
Matka tiivistyy Seroneran jokivarsilehtoihin, jotka ylläpitävät Serengetissä Afrikan suurinta leopardikantaa. Tällä matkalla paluu Serengetistä tapahtuu lentäen; säästymme lähes puolen vuorokauden autossa
istumiselta ja voimme nauttia safariretkistä matkan loppuun saakka.
Tansania Suursafari tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet savannien suurten villieläinten kuvaamiseen.
Matkalle voi silti osallistua myös vain nauttiakseen luonnon tapahtumista ja matkamme kiireettömästä
ohjelmasta. Safariretkien pituuksia ei lasketa tunneissa: Tarjoamme täysipainoisen safariohjelman aamuhämärästä auringon laskuun (viettäen silti useimmiten keskipäivän siestaa lodgella) - sen mukaan,
mitä pääsemme näkemään ja kokemaan. Halutessaan ohjelmaa voi aina keventää omalla vapaa-ajalla
lodgella. Matka toteutetaan täysihoidolla ja majoittuminen tapahtuu hyvätasoisissa kiinteissä telttalodgeissa tai lodgeissa, jotka on valittu etenkin niiden optimaalisen sijainnin perusteella.
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Tansanian Suursafari 18.2.-1.3.2022
Matkaohjelma
Varaamme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa ja
lentoreiteissä.
Pe 18.2.2.2022

Helsinki - Kilimanjaro

Matka alkaa n iltalennolla kohti Kilimanjaron lentokenttää. Alustava lentoreitti kulkee Amsterdamin kautta.
La 19.2.2022

Saapuminen Kilimanjaroon - Arusha (P)

Iltapäivällä saavumme Kilimanjaron lentokentälle, josta
kuljetus edelleen Arushaan. Majoitumme kaupungin
keskustassa olevaan tasokkaaseen Arusha Hotelliin.
Majoittumisen jälkeen kokoonnumme päivälliselle
orientoitumaan tulevaan safariin.
Majoittuminen: The Arusha Hotel by Sheraton

Su 20.2.2022 Kilimanjaro - Lake Manyaran kansallispuisto (A, L, P)
Safariretkemme käynnistyy aamulla ajomatkalla kohti
Lake Manyaran kansallispuistoa, jonne on reilun kahden tunnin ajomatka hyväkuntoista asfalttitietä (120
kilometriä) Safarin alussa halukkailla on mahdollisuus
kokea Lake Manyaran kansallispuiston rehevät metsät
myös Tansanian ensimmäisellä latvustopolulla. 370 metrin pituinen polkurata kulkee 18 metrin korekeudella ja
parhaimmillaan kävelyretkellä voi tavata myös apinalajeja. Lake Manyaran kansallispuisto on tunnettu lintujen
ohella apinoistaan, ja viime vuonna alueen sinimarakatti
määriteltiin myös omaksi Lake Manyara -alalajiksi. Lake
Manyaran puistossa kohdataan toisinaan myös puihin
kiipeileviä leijonia.
Majoittuminen: Lake Manyara Serena Lodge
Ma 21.2.2022 Lake Manyaran kansallispuisto - Ngorongoro suojelualue (A, L, P)
Aamusafarin jälkeen lähdemme ajamaan kohti yhtä maailman suurta ihmettä, Ngorongoron kraateria. Laskeudumme alas suureen kraatteriin eli kalderaan, jonka pohjalla on Afrikankin oloissa ainutlaatuinen ekosysteemi. Ympärivuotinen kosteus houkuttelee laaksoon suuren määrän isoja kasvinsyöjiä, joka ylläpitää Ngorongorossa
tiheää leijonapopulaatiota. Myös muita petoja, kuten gepardeja ja hyeenoja saatamme nähdä. Ngorongoro on aloitus intensiiviselle safariretkelle ja saamme elää täällä
hyvän tiivistelmän siitä, mitä tulemme matkan aikana kokemaan. Hyvällä onnella
ehkä kohtaamme täällä myös yhä uhanalaisemmaksi käyvän pensassarvikuonon?
Majoittuminen: Ngorongoro Serena Lodge

Ti 22.2.2022 Ngorongoro suojelualue (A, L, P)
Ngorongoron kraateri on hyvin erikoinen luontokohde. Puuttomalla tasangolla voidaan seurata savannieläinten edesottamuksia, mutta alueella on myös kiehtovia virtahepojen täyttämiä lampia, hippopooleja. Olemme pidentäneet matkaohjelmaa nyt
lisäpäivällä Ngorongoron kraaterissa.
Majoittuminen: Ngorongoro Serena Lodge
Ke 23.2.2022 Ngorongoro suojelualue - Ndutu (A, L, P)
Aamulla laskeudumme vielä uudelleen Ngorongoron kraaterille. Retkilounaan jälkeen ajamme sitten iltapäivällä uudelle safarikohteellemme, Ndutun suojelualueelle.
Ndutu sijaitsee Ngorongoron suojelualueella, aivan Serengetin kansallispuiston rajan
tuntumassa. Matkalla saatamme nähdä valtaisia gnu- ja seepralaumoja, jotka ovat
osa Suuresta Vaelluksesta. Pysähdymme aina kiinnostavien kohteiden ja maisemien
tullessa kohdalle. Illalliseen mennessä saavumme majapaikkaamme.
Majoittuminen: Zebra Camp
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Ma 24.2.2022 Ndutun suojelualue (A, L, P)
Seuraamme neljän päivän aikana elämää Ndutun ympäristössä. Suuri Vaellus saapuu tälle lyhyen ruohon
alueelle vuosittain tammi-maaliskuun ajaksi. Suurin
osa gnuvasikoista ja seepravarsoista syntyy täällä muutaman viikon aikana helmikuussa. Ajankohta vaihtelee
kuitenkin vuosittain, riippuen sateista. Joskus tasangot
ovat mustanaan eläimistä, joskus suurempien laumojen
löytämiseen voi kulua useita päiviä.
Alueella on järviä ja jokia, jotka vetävät laumoja puoleensa. Järvet ovat alkalisia, joten eläinten on hakeuduttava
jokien ja suolampareiden ääreen juomaan. Siellä niitä
odottavat alueen vakioasukkaat, leijonat ja gepardit, joilla on tähän aikaan vuodesta yltäkylläiset oltavat. Seuraamme sivusta usean päivän ajan tätä eläinmaailman
todellista näytelmää.
Ndutun erikoisuus on se, että täällä poistuminen teiltä on sallittua, toisin kuin kansallispuistossa tai Ngorongoron kraatterissa. Se antaa hyvät mahdollisuudet seurata
villieläimiä läheltä. Tänne hakeutuvatkin yleensä kaikkein innokkaimmat luontokuvaajat ja -harrastajat.
Majoittuminen: Zebra Camp
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Ti 25.2.2022 Ndutun suojelualue (A, L, P)
Lähdemme liikkeelle aamuisin ennen auringon nousua
ja otamme eväsaamiaisen mukaan. Oppaamme voivat
viedä meidät seuraamaan juuri tapahtunutta kaatoa
tai joskus, jos olemme onnekkaita, jopa meneillään olevaa kissapetojen saalistusta läheisillä juottopaikoilla ja
tasangoilla. Palaamme päivällä lodgelle lepäämään ja
lounaalle. Loppuiltapäivällä lähdemme yleensä liikkeelle vasta, kun auringon paahde alkaa hellittää, ja jolloin
myös eläimet aktivoituvat.
Autokunnan niin toivoessa voimme tehdä myös kokopäivän safareita retkilounaan kanssa. Päätökset tarkemmasta safariohjelmasta tehdään aina asiakkaiden
toiveiden mukaisesti matkan aikana. Illaksi jälleen telttalodgelle suihkuun ja nauttimaan illan tunnelmasta savannilla. Zebra Camp -lodgessa majoitus in All Inclusive
-palvelulla, eli myös juomat sisältyvät hintaan.
Majoittuminen: Zebra Camp
Ke 26.2.2022 Ndutun suojelualue - Seronera, Serengetin kansallispuisto (A, L, P)
Teemme aamulla vielä viimeisen safariajon Ndutun alueella ennen kuin siirrymme
kohti uusia maisemia, Seroneran alueelle Serengetissä.
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Tilanteen mukaan kevennämme päivän retkeä kuitenkin tekemällä ensin aamuretken Ndutussa ja lähtien
vasta siestan jälkeen sitten kohti Serengetin safareita.
Matkaa on vain noin 60 km, mutta siirtymiseen kuluu
silti useita tunteja. Tietenkin pysähdymme aina kiinnostavien kohteiden ja maisemien sattuessa kohdalle.
Seronerassa majoitumme aivan sen keskialueelle Seronera Wildlife Lodgelle, josta on aamulla puiston avautuessa lyhin matka tärkeimmille tapahtumapaikoille.
Majoittuminen: Seronera Wildlife Lodge
To 27.2.2022 Seronera, Serengetin kansallispuisto (A, L, P)
Lähdemme liikkeelle jo ennen auringon nousua. Voimme ottaa joko aamiaisen tai
myös lounaan eväspakkauksina mukaan riippuen siitä, liikummeko lodgen lähellä
olevissa jokivarsimetsissä vai menemmekö kauempana oleviin kohteisin.
Seronera sijaitsee Serengetin kansallispuiston keskellä. Sen läpi virtaavassa monihaaraisessa Seronera-joessa on vettä ympäri vuoden. Se tarkoittaa näillä leveysasteilla ikivihreyttä ja elämän kuhinaa. Saatamme nähdä jo Suuren Vaelluksen etujoukot, mutta paikan vetovoima piilee siellä pysyvästi oleskelevassa eläimistössä.
Vesi houkuttelee erilaisia paikallisia kasvissyöjiä, kuten gaselleja ja antilooppeja,
vaikka jokivarsien metsiköissä piileekin myös jatkuva vaara. Tuskin missään muualla Afrikassa onkaan yhtä paljon leopardeja yhtä pienellä alueella kuin Seronerassa!
Lähikohteista palaamme lodgelle viettämään siestaa ja lounaalle. Päivän kuumimman ajan jälkeen lähdemme liikkeelle jälleen alkuiltapäivällä. Pimeyden saapuessa
palaamme takaisin ja ihailemme lodgen katon tasolla olevalta terassilta Serengetin

ikimuistoisia punaisia auringonlaskuja. Illallista nautimme tunnelmallisessa ravintolassa, joka on rakennettu osin suurten graniittipaasien katveeseen.
Majoittuminen: Seronera Wildlife Lodge
Pe 28.2.2022 Serengeti - Arusha - Kilimanjaro (A, L)
Ennen aamiaista käymme vielä safariretkellä Seronerassa, Serengetin savanneilla.
Serengeti on ainoa paikka maailmassa, jossa leijonien määrä on nykyisin kasvussa.
Koko mantereella leijonien määrä on pudonnut yhteen kolmasosaan 1960-luvun
100.000 yksilöstä. Niistä yksin Serengetissä on peräti 1/10 eli 3.000 yksilöä.
Halukkailla on mahdollisuus varata lisäretkenä myös kuumailmapallolento savannien ylle ja nauttia tunnelmallinen aamiainen akasiapuiden katveessa.
Paluumatka Serengetistä taitetaan mukavasti lentäen. Säästymme näin lähes puolen vuorokauden ajomatkasta pölyisiä ja kuoppaisia uria, ja voimme jatkaa safariretkiä tehokkaasti aina matkan viimeiseen aamupäivään saakka. Lentomme suuntaa Ngorongoron kraaterin yli suoraan Kilimanjaron lentokentälle.
Kotimatka alkaa Kilimanjaron kansainväliseltä kentältä iltalennolla kohti Eurooppaa. Alustavasti paluureitti kulkee Amsterdamin kautta.
La 1.3.2022 Saapuminen Helsinkiin
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The Arusha Hotel.

Lake Manyara Serena Lodge.

Ngorongoro Serena Lodge, Ngorogoro.

Zebra Camp, Ndutu
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Seronera Wildlife Lodge, Serengeti.

Tansanian Suursafarilla käytössä on tasokkaat maasturit.

Safarin jälkeen palaamme lentäen Serengetistä takaisin Kilimanjarolle.

