Helmikuussa 2019 eteläiseen Afrikkaan – Etelä-Afrikka, Lesotho,
Eswatini (ent Swasimaa) ja Mosambik
Lisämahdollisuutena Zimbabwe, Namibia, Botswana, Sambia
Hei,
Olen osallistunut Aventuran (Helsingin keskustassa oleva yksityinen matkatoimisto) kaukomatkoille
ja ollut erittäin tyytyväinen niiden antiin että järjestelyihin. Nyt aiemmat matkatoverit houkuttelevat
minut lähtemään Etelä-Afrikkaan helmikuussa 2019 osallistuen kumpaankin osaan.
Tässä on pienelle ja mukavalle ryhmälle hyvä ja kohtuuhintainen mahdollisuus tutustua eteläiseen
Afrikkaan ja sen pieniin maihin. Kiinnostuneet voivat sitä ennen vierailla Victorian putouksilla neljää
maata kiertäen. Matka tehdään pääosin autolla liikkuen, pitemmät siirtymät lentäen.
Helmikuussa on erinomainen aika matkustaa nauttimaan Afrikan kesän vihreydestä ilman
aikaerojen rasitusta!
Alla on tiivistetty matkakuvauskuvaus kymmenen päivän matkasta: Etelä-Afrikka, Lesotho,
Swazimaa ja Mosambik 14.02.2019–23.02.2019.
Jos haluat vähentää lentämistä ja nähdä samalla matkalla edullisesti myös Victorian putoukset ja
sitä ympäröivät neljä maata: Zimbabwe, Namibia, Botswana ja Sambia, niin matkaamme
viikkoa ennen Zimbabween 8.2.2019 ja tapaamme ryhmän 15.2. Lesothossa.
Mikäli loppumatkalle tulee 6 osallistujaa, meillä on Aventuran suomalainen opas mukana 10
viimeistä päivää. Alkumatkalla on paikalliset, autonkuljettaja ja kaikilla retkillä englanninkieliset
oppaat.
Lisätietoja matkasta antaa Miia Vilppula / Matkatoimisto Aventurasta. Hän ottaa myös
ilmoittautumiset vastaan. Miiaan voit olla yhteydessä miia.vilppula@aventura.fi / p. 0207 435 100.
Koska matka on jo kuuden viikon kuluttua, ilmoittautumiset tarvitaan viimeistään maanantaina
11.1 klo 12.00 mennessä Miialle.
Koska saaadaksemme suomalaisen matkaoppaan tarvitaan vielä osallistujia, niin lupasin jakaa
matkasta tietoja ystävilleni, joten siksi Sinä saat tämän mailin.
Jos haluat kysyä minulta jotain, niin vastaan mielelläni, mail ingagrohn@gmail,
Matkaterveisin Inga

(p. 050 453 4053)

HUOMIOITTEHAN
•
•

Keltakuumerokotustodistus tarvitaan. Myös malarialääkitystä kannattaa harkita sekä
Viktorian putouksien ja Mosambikin osalta. Nämä kaikki ovat malaria alueita, ja
suosittelemme lääkkeen ottamista.
Passien täytyy olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. Etukäteen hankittavia viisumeita ei
maihin tarvita, vaan kaikki saadaan maihin saapuessa. Tämän hetken tiedon mukaan:
Zimbabwe – 30 USD
Sambia – 50 USD
Mosambik – 50 USD (single entry)

Etelä-Afrikka, Lesotho, Eswatini (ent. Swazimaa) ja Mosambik
14.02.2019–23.02.2019

Maseru | Malealea | Soweto | Ezulwini-laakso | Maputo
Tällä eteläiseen Afrikkaan suuntautuvalla kiertomatkalla tulevat tutuiksi Afrikan pienimpiin valtioihin
kuuluvat Eswatini (ent. Swazimaa) ja sekä karuja vuoristomaisemia esittelevä Lesotho.
Kiertomatkamme päättyy värikkääseen Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon.
MATKAN KESTO 10 päivää, perillä 7 yötä
•

Matkan hinta
2 990 €
1hh-lisä 390 €

•
•

Matkaohjelma
Päivät 1-2 | Lennot Maseruun
Päivä 2 | Maseru (Lesotho) 1 yö
Päivä 3 | Malealea (Lesotho) 1 yö
Päivä 4 | Johannesburg (Etelä-Afrikka) 1 yö
Päivä 5 | Ezulwini-laakso (Eswatini ent. Swazimaa), 1 yö
Päivät 6-8 | Maputo (Mosambik), 3 yötä
Päivät 9-10 | Maputo – Helsinki

•
•

Matkan erityispiirteet
• Mahdollisuus vierailla turvallisesti maissa, joissa ei suuria turistimassoja kohtaa
• Sisältää muutaman pidemmän ajopäivän.

Matkan tarkemmat tiedot lentoaikatauluineen ovat Aventuran nettisivuilla MATKAOHJELMA
https://www.aventura.fi/kiertomatka_lesotho_swazimaa_mosambik

•

Hintaan sisältyy
- Reittilennot turistiluokassa
- Lentolippujen hintaan sisältyvät verot
- Ohjelman mukaiset majoitukset ja ateriat
- Kaikki kuljetukset ja matkaohjelmassa mainitut retket
- Matkanjohtajan (suomalainen, jos min kuusi osallistujaa, muuten englanninkielinen) ja
paikallisten oppaiden palvelut kohdemaassa.

•

Hintaan ei sisälly
- Henkilökohtaiset kulut kuten tipit
- Käsittelykulu 25 €/hlö
- Viisumit
- Muu mainitsematon

Lisäviikolla 8.2 – 17.2.2018 mm. Victorian putoukset, Safari ym
Etelä-Afrikka, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Sambia, (Lesotho,
Eswatini, Mosambik)
Kuljemme Livingstonen jalanjälkiä Afrikan suurimmille vesiputouksille, Victorian putouksille
tutustuen siihen sekä Sambian että Zimbabwen puolelta. Kiinnostuneet voivat täydentää
putouksien katselua helikopterista.
Matkan 2. päivänä meillä on edessä pidempi ajomatka Namibian puolelle jossa pääsemme
nauttimaan Okavango joen kauniista maisemista ja eläimistöstä. Safarielämästä pääsemme myös
nauttimaan Botswanan kuuluisassa Choben kansallispuistossa, joka lukuisten villieläintensä lisäksi
tarjoaa upeat jokimaisemat ja ihastuttavat joessa uivat norsulaumat.
Majoitukset 3* tasoa
Alustava hinta tälle osuudelle n. 2 000 €/hlö/2hh ja 2 500 €/hlö/1hh. Se riippuu siitä montako teitä
lähtisi lisäpäiville, sillä kuljetuskustannukset tietenkin laskevat jos osallistujia on enemmän.

Matkaohjelmarunko:
8.2

| Lento Helsingistä, lähtö 17.55

9.2.

| Tulo Victoria Falls ja saavuttaessa iltapäivällä kierros putouksilla Zimbabwen puolella,
jotka on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi. Majoitumme putousten lähelle
Zimbabwen Victoria Fallsin kaupunkiin. Paikalliset asukkaat käyttivät putouksista aiemmin
nimeä Mosi-oa-Tunya, "Savu, joka jylisee". Veden voima onkin tässä 1600 metriä leveässä
ja 107 metriä korkeassa putouksessa uskomaton.

10.2. | Pitkä ajo Namibian puolelle Caprivi Strip, n. 6 tuntia ajoa. Majoittuminen kahdeksi yöksi
Chobe River Campiin, telttalodgeen https://store.gondwanacollection.com/accommodation/chobe-river-camp tai vastaava
10.-12.2. | Chobe River Lodge ja aktiiviteetti mahdollisuuksia on monia:

ACTIVITIES
Chobe River Camp Activities
The Zambezi Region offers guests a magnificent choice of activities. Hop aboard the river boats for
early morning or late afternoon cruises on the Chobe river when the light slants to explore the
channels and discover the diverse bird life. Select one of our lodge’s unique activities and join a
nature drive or a guided canoe tour and see the African world from a new perspective.
Boat Cruise
Join a boat cruise on the Chobe River. Please note: If the water level of the Chobe River is low, the
guests need to be transferred to the mooring of the boat with our game viewing vehicles. As the
transfer can take up to 40 minutes, departure times for the activity may vary. Please enquire with
your Gondwana Consultant.
Season 2019: 1 November 2018 - 31 October 2019 | 2-3 hours in the morning or afternoon,
seasonal, max 18 pax, incl. refreshments. N$ 560 pp
Season 2019: 1 November 2018 - 31 October 2019 | 6 hours, seasonal, min 4 pax/max 10 pax,
incl. light lunch and 2 refreshments. N$ 850 pp
Season 2019: 1 November 2018 - 31 October 2019 | Sundowner boat cruise, 1-2 hours, seasonal,
includes one refreshment and a light snack.N$ 350 pp
Guided Walking Trail
Subject to availability. May only be booked directly at the Lodge.
Canadian Canoe Trip
Subject to availability. May only be booked directly at the Lodge.
Bird watching excursion
Join our guide with his keen eye for the countless bird species in the vicinity of Chobe River Camp
which dwell on the open grassy spaces well-camouflaged and at times motionless. This tour is
subject to availability, depending on the water level of the Chobe River. May only be booked
directly at the lodge.

12.2. | Ajo Botswanan puolelle aha Chobe Marina Lodge https://www.aha.co.za/chobe-marina/
Chobe on yksi eteläisen Afrikan hienoimpia suojelualueita. Se on kuuluisa lukuisista norsuistaan,
mutta siellä on mahdollisuus nähdä myös paljon muita villieläimiä.
13.2. | Aamun puistoajolla Chobessa voit nähdä norsujen ja lintujen lisäksi vesipuhveleita,
antilooppeja, leijonia, paviaaneja ja virtahepoja. Paluumatkalla putouksille, tällä kertaa
Sambian puolelle, ylität veneellä Sambesi-joen kohdasta, jossa neljä maata, Sambia,
Zimbabwe, Botswana ja Namibia kohtaavat. Ihastelet putouksia Sambian puolelta käsin.
Auringonlasku hotellilla.
14.2. | lento Etelä-Afrikka Johannesburgiin, Etelä-Afrikka, jossa yövytään
15.2. | lento Lesothoon, jossa matka jatkuu yhdessä Suomesta tulleiden kanssa.

Lennot:
ET1702
ET715
ET829

08.2.2019 17:55 - 18:00
08.2.2019 20:50 - 06:20
09.2.2019 08:35 - 12:15

Helsinki - Tukholma/Arlanda
Tukholma/Arlanda - Addis Abeba
Addis Abeba - Victoria Falls

SA049
SA8062
SA8053

14.2.2019 13:00 - 14:40
15.2.2019 15:00 - 16:00
17.2.2019 10:55 - 11:50

Livingstone - Johannesburg
Johannesburg - Maseru
Maseru – Johannesburg

ET818
ET706
ET1574

22.2.2019 14:30 - 21:00
22.2.2019 23:55 - 05:10
23.2.2019 09:45 - 13:15

Maputo - Addis Abeba
Addis Abeba - Frankfurt
Frankfurt - Helsinki

Viktorian putouksilta ei valitettavasti pääse saman päivän aikana Maseruun, joten siksi
yksi yö vietetään matkan varrella Johannesburgissa.

