Matkaohjelma ”Sukeltajat hyväntekeväisyys- ja sukellusmatkalle
Tansaniaan” (Sansibar ja Pemba) 2020
Päivä 1, 23.10.2020 perjantai
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 21:30. Tuliaislaatikoiden (sporttia ja työkaluja) jako ja lähtö FlyDubai
-lennolla Dubain kautta Sansibarille klo 00:10. Saavumme kohteeseen lauantaipäivänä kello 16:25.
Päivä 2, 24.10. lauantai
Viisumiselvityksen jälkeen jatkamme tilatakseilla matkaa vajaan tunnin verran Matemween ja majoitumme Villa Kiva
Lodgeen. Illallinen ja rentoutumista pitkän lentomatkan jälkeen. Villa Kiva puolihoidolla.
Päivä 3, 25.10. sunnuntai
Aamulla alkavat One Ocean Dive Centren järjestämät sukellukset Mnemba atollilla melkoisessa akvaariossa. Alueelta
löytyy yli 600 erilaista kalalajia sekä delfiinejä ja kilpikonnia. Sukellusten jälkeen mahdollisuus mm. vuokrata moottoripyörä ja ajella biitsillä, surffailla, tutustua kalastajakylään tai nauttia rantaelämästä. Illallinen ja yöpyminen Villa Kiva.
Päivä 4, 26.10. maanantai
Sukelluksia Mnemballa 2x. Illallinen ja yöpyminen Villa Kiva.
Päivä 5, 27.10. tiistai
Sukelluksia Mnemballa 2x. Illallinen ja yöpyminen Villa Kiva.
Päivä 6, 28.10. keskiviikko
Pitkän aamiaisen jälkeen puolen tunnin kuljetus Kiwengwan alueelle ja hyväntekeväisyyskohteeseemme Mchekenin
kylään. Tapaamme opettajat ja koululaiset paikan päällä ja nautimme tervetulojuhlasta. Tarkistamme alueen
rakennukset ja urheilukenttien paikat ja teemme valmistelut töiden aloittamiseksi. Majoitus ja illallinen paikallisissa
perheissä.
Päivä 7, 29.10. torstai
Aamupala koululla ja työt alkavat. Koulu on vasta rakentumassa ja autamme mm. rakentamaan luokkahuoneita.
Asennamme tarvittaessa uudet jalkapallomaalit ja netball-koripylväät. Mittaamme ja merkitsemme myös kenttien rajat.
Illalla ystävyysotteluita kyläläisten kanssa, mm. jalkapallo-ottelu tyttöjen kanssa. Lounaat ja päivälliset koululla.
Päivä 8, 30.10. perjantai
Kouluhommia, vessan kuopan kaivamista ja luokkahuoneiden rakentamista jne. Ruokailut ja majoitukset kuten edellä.
Päivä 9, 31.10. lauantai
Aamiaisen jälkeen katsastamme vielä kohteet ja teemme jatkosuunnitelmat koulun puitteiden kehittämiseksi.
Puoliltapäivin hyvästelemme koululaiset ja ajamme Sansibarin lentokentälle. Coastal Air kiidättää meidät klo 15:00
lyhyellä lennolla Pemban saarelle. Kuljetus Chake Chaken lentokentältä saaren pohjoisosaan (1 h) Swahili Diversin Gecko
Divers Lodgeen, jossa majoittuminen ja illallinen.
Päivä 10, 1.11. sunnuntai
Kaksi virtaussukellusta Pemban kirkkaissa vesissä. Näemme mm. barracudaa, rauskuja, snappereita, unicorn-kaloja,
meriahvenia, merietanoita ja hyvällä onnella kilpikonnia. Iltapäivällä tutustuminen Pemban suojeltuihin metsiin ja niiden
monipuoliseen elämään. Illallinen Lodgessa.
Päivä 11, 2.11. maanantai
Kaksi virtaussukellusta Pemban luoteiskulmassa. Paluumatkalla tutustumme Pemban majakkaan ja hiekkarantoihin.
Yösukellus Pemban kanaalissa. Illallinen Lodgessa.

Päivä 12, 3.11. tiistai
Kaksi virtaussukellusta Pemballa. Illemmalla ajo Chake Chaken kautta Mkoanin kaupunkiin (86 km, noin 2 h) motelliin
yöksi. Illallinen Mkoanin kaupungissa tosi paikallisessa kuppilassa =)
Päivä 13, 4.11. keskiviikko
Mkoanista aamulautta klo 7:30 Sansibarille, jonne saavumme noin klo 14:30. Satamasta lyhyt kuljetus Sansibar Stone
Towniin ja majoittuminen Tembo Hotel. Yösukellus Sansibar Stonetownin edustalla. Illallinen Forodhani Gardens
”rantapuutarhassa” paikallisia meren eläviä herkutellen.
Päivä 14, 5.11. torstai
Kaksi sukellusta Stonetownin edustalla. Täällä myös hyvät korallit ja runsaasti kaloja, kuten meriahvenia, siipisimppuja ja
mureenoita. Illan suussa auringonlaskuristeily dhow-veneellä Sansibarin edustalla. Yöpyminen Tembo Hotel.
Päivä 15, 6.11. perjantai
Vapaapäivä Sansibarilla. Mahdollisuus mm. katsella maisemia ja kierrellä vanhassa kaupungissa, lähteä läheiselle Prison
Islandille syöttämään jättiläiskilpikonnia, mennä ostoksille ja mm. torille. Muita tutustumisen arvoisia paikkoja ovat mm.
House Of Wonders, Sultans Palace, Livingstone Kirkko jne. Hummeri-illallinen Africa Housessa upeaa auringonlaskua
ihaillen. Yöpyminen Tembo Hotel.
Päivä 16, 7.11. lauantai
Varhainen aamiainen ja klo 6:00 kuljetus Sansibarin lentokentälle. Lento (lähtö klo 8:35) Dubain kautta Helsinkiin, jonne
saavumme illalla kello 21.50.

Matkan hinta 3650 euroa sisältäen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennot FlyDubai-yhtiöllä Hel - Znz - Hel ja Coastal Air -lento Sansibar - Pemba
Ohjelmassa mainitut kuljetukset vesitse ja maanteitse
Majoitus Kiwengwassa paikallisessa kodissa täysihoidolla
Majoitukset Villa Kiva Sansibarilla ja Gecko Lodge Pemballa puolihoidolla
Päiväsukellukset Sansibarilla (8) varusteineen sekä yksi yösukellus
päiväsukellukset (6) ja yösukellus Pemballa varusteineen
Majoitus Tembo Hotel aamiaisella
Auringonlaskuristeily tarjoiluineen
suomalaisen matkanjohtajan palvelut

Hinta ei sisällä:
• juomia päivällisillä/lounailla paitsi kouluvierailulla
• rokotteita ja mahdollisia malarialääkityksiä tai muita lääkkeitä
• tippejä
• matka- ja sukellusvakuutusta
• Tansanian viisumia (50 USD, voi maksaa lentokentällä käteisellä tai kortilla)
Hinta eriteltynä euroina:
• Lento Hel - Znz - Hel 850
• Lento Znz - Pemba 120
• Lautta Pemba - Znz 50
• Kuljetukset saarilla 130
• Sukellukset Pemba 500
• Sukellukset Sansibar 600
• Majoitukset aamiaisella 3 yötä Tembo Hotel Stone town 240
• Majoitukset puolihoidolla 4 yötä Pemba Gecko Lodge ja 4 yötä Sansibar Villa Kiva 700

•
•

Muut kulut kuten auringonlaskuristeily, Marine park -puistomaksut Mnemballa ja Pemballa,
painekammiomaksu, turismiverot, ruoka koululla jne. 260
Rakentamistuki koululle 200

Omilla varusteilla (ei pullot ja painot) sukeltavien hinta alenee 150 €

ILMOITTAUTUMISOHJEET
Ryhmään mahtuu mukaan 12 sukeltajaa. Mukaan lähtevien tulee olla täysi-ikäisiä Sukeltajaliiton jäseniä ja kaikkien
osallistujien tulee olla kortitettuja sukeltajia (vähintään CMAS P**). Jokaisella tulee olla voimassa oleva
matkavakuutus ja laitesukelluksen kattava vakuutus.
Ilmoittautuminen aukeaa torstaina 19.12.2019 klo 9:00 lähettämällä sähköpostilla vapaamuotoinen ilmoittautuminen
osoitteeseen sari.nuotio@sukeltaja.fi. Sama henkilö voi ilmoittaa myös mahdollisen sukeltavan matkakumppaninsa
(1 hlö) samassa sähköpostissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun
ilmoittautumisen lisäksi 200 euron ennakkomaksu/hlö on maksettu Sukeltajaliiton tilille Danske Bank
FI83 8000 1300 5415 14, viestikenttään Tansania 2020 ja matkalle osallistujan nimi/osallistujien nimet.
Matkan loppumaksun voi maksaa kahdessa erässä kuitenkin niin, että matka on kokonaan maksettu 31.8.2020
mennessä. Mikäli osallistuja peruu matkan, ennakkomaksua ei palauteta, vaan se ohjataan matkan
hyväntekeväisyyskohteeseen.
Kun ryhmä on koottuna, järjestetään ryhmälle tapaaminen ennen matkalle lähtöä. Pyydämme kiinnittämään
huomiota siihen, että matkalla asutaan 2 hengen huoneissa (tarvittaessa parivuode), eikä osallistujien erityistoiveisiin
välttämättä pystytä vastaamaan. Matkasta saa paljon irti, kun lähtee mukaan avoimin mielin ja seikkailuasenteella.
Verrattuna matkatoimistojen järjestämiin matkoihin tällä matkalla mieliinpainuvaa on se, että pääsee lähelle
paikallisia ja tutustumaan heidän elämäntapaansa ja paikallisiin perheisiin.
FlyDubain lennolle voi ottaa 30 kg matkatavaraa (ja käsimatkatavara) ja toivomme, että sinne jäisi 10–15kg tilaa
liikuntavälineille, joita LiiKe pakkaa ryhmälle mukaan Suomesta.
Coastal Air -lennolle Pemballe voi ottaa vain 15kg matkatavaraa, mutta olemme jo ennen Pemban matkaa
luovuttaneet liikuntavälineet kouluille. Ylimääräiset, tarpeettomat matkatavarat voi jättää Sansibarille. Ne viedään
Hotelli Temboon odottamaan paluutamme Pemban saarelta.
Kannattaa tutustua matkan esittelyvideoihin sekä aiemmista matkoista kirjoitettuihin artikkeleihin Sukeltajalehdestä, niin saa kuvaa siitä, minkälaisia elämyksiä on odotettavissa.
Sukeltaja-lehti 1-2010 sivut 16–21 https://issuu.com/sukeltaja/docs/sukeltaja0110
Sukeltaja-lehti 5-2014 sivut 38–39 https://issuu.com/sukeltaja/docs/sukeltaja_0514
Matkan esittelyvideo:
https://youtu.be/eJMe8TOG75E

Lisätietoja matkasta antavat matkanjohtajina toimivat:
Ari Koivu, LiiKe ry, toiminnanjohtaja
ari.koivu@liike.fi puh. 040 765 9900
Sari Nuotio, Sukeltajaliitto ry, toiminnanjohtaja
sari.nuotio@sukeltaja.fi puh. 040 525 6336

Pidätämme oikeudet matkaohjelman mahdollisiin muutoksiin.

