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Suomen Kuvausmatkat oy 

KONGON TASAVALTA
 & GORILLAT 20.9.-1.10.2022

Aika:   Ti 20.9. - La 1.10.2022
Kesto:   12 pv
Ryhmäkoko:   Min 4, max 8 henkilöä 
Hinnat:  á 13.990 eur

Kohdemaat: Kongon Tasavalta

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 
  

Ruokailut:  Safaripaketti: All-inclusive
  Brazzaville: Puolihoito
  

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  * HEL - BRAZZAVILLE - HEL 
  Kotimaanlennot: 
  * Brazzaville - 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

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston reki-
steröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan 
edellyttämät vakuudet.  
Rek. nro 46/12/Mj. SMAL 42613.

 
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Afrikan vihreä sydän. Kongon mystiset sademetsät ovat säilyttäneet salaperäisyytensä aina nykypäiviin 
saakka. Afrikka mielletään helposti yhtenäiseksi, mutta erot maanosan sisällä ovat valtavia. Jopa pel-
kästään kahden Kongon välillä. Uutisissa on useasti esillä Kongon demokraattinen tasavalta eli entinen 
Zaire, joka epävakaudessaan hakee vertaistaan. Kongo-joen pohjoispuolinen Kongon Tasavalta on puo-
lestaan 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. 

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. Käyttämämme lodget ovat vierailumme aikana vain Ku-
vausmatkojen ryhmän käytössä. 

Matkat puistoihin 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 koh-
teiden 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 ihmeiden äärelle! 

KONGO & GORILLAT 
20.9.-1.10.2022
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Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

Ti 20.9.2022 Helsinki – Pariisi - Brazzaville 

Matka alkaa Helsinki-Vantaalta Pariisin kautta suoraan Kongon tasavaltaan. 
HEL CDG 0630 0835
CDG BZV 1045 1935

Illalla saapuminen Brazzavilleen. 

Majoittuminen:  Radisson Blue Brazzaville

Ke 21.9.2022 Brazzaville (A, P)

Vapaapäivä Brazzavillessä. Ennen varsinaisen safariretken alkamista olemme varan-
neet yhden vapaapäivän palautumaan lentomatkasta ja orientoitumaan tulevaan sa-
demetsäretkeen. Ohjelma itse safarilla on täysipainoista, ja on mielekästä, että kaikki 
ovat safariosuuden alkaessa virkeinä uusille elämyksille. Brazzavillessä on myöhem-
min mahdollista toteuttaa lisäretkenä myös pieni kaupunkikierros. 

Majoittuminen:  Radisson Blue Brazzaville

KONGO & GORILLAT 
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To 22.9.2022 Brazzaville - Odzala, Ngaga Camp (A, L, P)

Aamupäivällä lähdemme noin kahden tunnin charter-lennolle Odzalan kansallispuis-
toon. Mbokon lentokentältä on edelleen noin kolmen tunnin ajomatka maastureilla 
viidakon keskellä olevalle Ngaga lodgelle.

Majoittuminen: Ngaga Camp

Pe 23.9.2022 Ngaga Camp (A, L, P)

Aamun valjetessa lähdemme viidakon keskellä olevalta 
lodgelta kävellen ensimmäiselle gorillaretkelle. Sen jäl-
keen kun olemme onnistuneet löytämään perheryhmän, 
voimme viettää tunnin gorillojen elämää seuraten ja ku-
vaten. Alueella on kolme habituoitua gorillaperhettä, ja 
yhdessä perheessä voi vierailla kerrallaan korkeintaan 
4 asiakasta. 

Lounaan jälkeen iltapäivällä retkeilyä ympäröivissä met-
sissä ryhmän kiinnostuksen mukaisten kohteiden paris-
sa.

Majoittuminen Ngaga Camp
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La 24.9.2022. Ngaga Camp (A, L, P)

Toinen täysi retkipäivä Ngaga Lodgella. Aamu alkaa uu-
della gorillaretkellä.

Iltapäivällä jälleen uudet retkikohteet metsäpoluilla. Li-
säksi voimme tehdä myös päivällisen jälkeen iltaretkiä 
taskulamppujen valossa. 

Majoittuminen Ngaga Camp

Su 25.9.2022. Ngaga Camp - Lango Camp (A, L, P)

Rauhallinen aamu lodgen ympäristössä. Halukkailla on 
silti mahdollisuus varata vielä kolmas gorilla-retki. Goril-
la-lisäretken hinta on 750 eur. 

Aamupäivällä matkamme jatkuu Mboko-kylän kautta 
Odzala-Kokouan kansallispuistoon. Saavumme Mbokon 
lodgelle lounasaikaan mennessä, ja iltapäivällä jatkam-
me sieltä vesiteitä myöten kolmannelle Lango Camp 
-lodgelle.

Majoittuminen: Lango Camp 

Ma 26.9.2022. Lango Camp (A, L, P)

Täysi retkipäivä Lango Camp -lodgen ympäristössä. Lodge sijaitsee upealla paikalla 
metsän keskellä olevan suolakkotasangon, bain, reunalla. Odzalassa nämä suolak-
komaat houkuttelevat eläimiä hankkimaan kivennäisiä ja aukiolla voidaan nähdä 
koko eläinten kirjo norsuista puhveleihin. 

Retkeily Lango Camp -lodgelta tapahtuu etupäässä kävellen. 

Majoittuminen: Lango Camp

Ti 27.9.2022.  Lango Camp - Mboko Lodge (A, L, P) 

Aamupäivän retkien jälkeen palaamme safariautoilla takaisin Mboko lodgelle. Ilta-
päivän lopulla teemme uuden moottorivenesafarin läheisellä viidakkojoella. 

Majoittuminen: Mboko Lodge 
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Ke 28.9.2022.  Mboko Lodge (A, L, P) 

Toinen täysi retkipäivä Mboko-lodgelta joko kävellen, veneellä tai safariautolla. 

Alueella on myös upeita korkeita termiittikekoja. 

Majoittuminen: Sangha Lodge

To 29.9.2022  Mboko Camp - Lento takaisin Brazzavilleen (A, L) 

Aamupäivällä on lentoaikataulusta riippuen aika 
lähteä paluumatkalle kohti Brazzavilleä. 

Brazzavillessä majoitumme jo tuttuun Radissoniin. 

Majoittuminen: Radisson Blue Brazzaville 

Pe 30.9.2022  Brazzaville (A) 

Vapaapäivä Brazzavillessä. Varaudumme myös paluulennon myöhästymiseen, 
ja vaikka paluumme Odzalasta viivästyisi päivällä, ehdimme edelleen iltalen-
nolla kotimatkalle. 

Kotimatka alkaa suoralla lennolla Pariisiin ja edelleen Helsinkiin: 

BZV CDG 2105 0555 (+1)
CDG HEL 1250 1650

Saapuminen Helsinkiin 1.10.2022 klo 16.50. 




