
  

                                       SEA SUPPORTERS   MOZAMBIQUE 2011—2012  

    

SUKELTAJAT MOSAMBIKIIN TAMMIKUUSSA 2012      
                                                                                   MANTARAUSKUJEN JA VALASHAIDEN SUOJELUPROJEKTI 

 

Tervetuloa mukaan ainutlaatuiselle sukellusmatkalle Mosambikiin. Matka on osa eri pohjoismaiden 
ja Baltian maiden kanssa toteutettavaa hyväntekeväisyysprojektia, jossa kerätään rahaa manta-
rauskujen ja valashaiden tutkimus- ja suojelutyöhön. Projektin tavoitteena on saada kerättyä 
10 000 euroa luovutettavaksi Marine Megafauna-säätiölle. Kaikki matkoille osallistuvat sukeltajat 
tekevät 100 euron lahjoituksen projektiin. Koko projektin tuotto luovutetaan säätiölle projektin 
päättyessä maaliskuussa 2012.  Projektin yhteistyökumppanit kokoavat omat ryhmänsä ja ryhmien 
matkanjärjestelyistä vastaa AndMoments. Ivar Treffner on koko projektin ajan Mosambikissa ja 
toimii matkanjohtajana paikan päällä. 
 
SUKELTAJALIITON MATKA 
 
Alustava matka-aikataulu:   lähtö 15.1. Hgistä klo 17.10 – ja paluu Hkiin 30.1. klo 15.15.   

HUOM! Lentoaikataulujen osalta kannattaa varautua, että päivät voivat muuttua yhdellä 
päivällä suuntaan tai toiseen. Matkustamiseen kuluu lennonvaihtoineen lähes vuorokausi 
per suunta ja Tofo-Maputo väli on tarkoitus toiseen suuntaan mennä bussilla. Lentosuun-
nitelma mennessä  Hki-Lontoo-Johannesburg- Inhambane ja palatessa  Maputo-
Johannesburg-Lontoo-Hki.         
 

 

Matkakohde:  TOFO BEACH    Mosambik 

 

Sukellukset:   Matkaohjelmassa on yhteensä 12 sukellusta. Mahdollisuus eri maksusta lisäsukelluksiin. 
Sukeltajat pääsevät käymään keskusteluja MMF:n tutkijoiden kanssa ja osin myös sukeltamaan 
heidän kanssaan. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä heidän työskentelyään.  
Sukellussyvyydet  ovat 10—35 metriä, joten P2-AOW taso tarvitaan. 

  

Asuminen ja ruokailu:      Self-catering periaatteella. Ruoat voi valmistaa itse. Paikalliset kalastajat 
käyvät myymässä kalaa ja muita meren eläviä. Pikkukauppoja lähellä, isommat ruokaostokset 
kannattaa tehdä Inhambanessa, jonne matkaa on noin 20 km.  Tofossa on 3-4 hyvää 
ravintolaa, jos ei itse halua keittää ja ravintopalveluna saa myös aamiaista. Lisätietoja 
majoituspaikasta päivitetään projektin nettisivuille. 

 

Hinta:   Jäsenetuhinta Sukeltajaliiton jäsenille 1190 €  
                                muut  1290 € 

Hinta sisältää 100 euron lahjoituksen projektiin,  12 sukellusta, yöpymiset self-catering 
majoituksessa ja paikalliskuljetukset. 
 

 



Lisäksi osallistujille tulee itse maksettavaksi lennot, viisumit, rokotukset, vakuutus, 
varustevuokrat, ruokailut, mahdolliset lisäsukellukset/retket ja mahdollinen lisäpäivä 
Maputossa.  Lentohinta on noin 1300 -1450 euroa. Lipun hintaan vaikuttaa milloin varaus 
tehdään ja liput kirjoitetaan. 
 

Ilmoittautuminen alkaa 22.6. 2011 Ryhmään otetaan 12 sukeltajaa. Ilmoittautua voi lähettämällä 
tiedot mukaan lähtijästä osoitteeseen sari.nuotio@sukeltaja.fi . Kun ilmoittautuja on saanut 
vahvistuksen siitä, että mahtuu ryhmään tulee varausmaksu 500 euroa maksaa välittömästi 
Sukeltajaliiton tilille Sampopankki FI8380001300541514 viitteellä 4488.  Lentovaraus tehdään 
ryhmävarauksena ja lentohinta maksetaan Sukeltajaliitolle hyvissä ajoin ennen matkaa myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana.  
 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova, kun 500 euron 
varausmaksu on maksettu. Maksettua maksua ei peruuteta, vaan peruutuksen tapahtuessa raha 
ohjataan lahjoituksena projektille. Loppuerä maksetaan viimeistään 31.12.2011 mennessä. 

Matkalle lähtevän ryhmän on tarkoitus kokoontua Ivar Treffnerin kanssa Helsingissä lokakuun aikana, 
jolloin on mahdollisuus kysyä paikallisista oloista, varustautumisesta matkaan, tutustua muihin 
lähtijöihin ja esittää toivomuksia.  

Osallistujilla on oltava voimassa oleva sukeltajakortti, sukeltajavakuutus sekä matkavakuutus ja 
kaikkien tulee olla täysi-ikäisiä. Suositeltavista rokotuksista löytyy tietoa mm. internetistä matkailijan 
terveysoppaasta.  

Afrikka on Afrikka, joten aimo annos seikkailumieltä on myös suositeltavaa pakata mukaan!  
Suuria elämyksiä varmasti luvassa. 

  

Lisätietoja Marine Megafauna Foundationista, matkaohjelmarungosta, sukelluskohteista, 
majoituksesta  ym. on koottu projektin kotisivuille: http://www.seasupporters.org 

Tiedustelut: 

Sari Nuotio, Sukeltajaliitto ry, sari.nuotio@sukeltaja.fi, 09-3481 2257 
Ivar Treffner, AndMoments, ivar@seasupporters.org, +372 50 73 210 
 

            Yhteistyössä :                                
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