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SAfARiT

Mauritius on yksi Intian valtameren ylellisimmistä loma
saarista. Saarelta löytyy kaikkea mitä unelmalomaan 
tarvitaan: upeita rantoja, lämmin ilmasto, henkeäsal
paavat maisemat ja maukas ruokakulttuuri. 

Upeat palmujen reunustamat hiekkarannat ja 
laguunien smaragdinvihreä vesi luovat saarelle 
paratiisimaista tunnelmaa  Saaren suojeltu koral-

liriutta on jättiläiskilpikonnien koti  Tekemistä 
tarjoavat hotellien omat golf-kentät sekä 

erinomaiset snorklaus-, sukellus- ja 
syvänmerenkalastusmahdollisuudet  
Jeeppisafari saaren sisäosiin on 
varmasti unohtumaton elämys  Voit 
viettää aikaasi myös hotellien moni-
puolisissa hoidoissa tai tehdä löytöjä 
saaren tehtaanmyymälöissä 

MAuRiTiuS

Safarit tarjoavat suuri elämyksiä. Upea luonto ja villieläimet 
tekevät syvän vaikutuksen jokaiseen tutkimusmatkailijaan. 
Safarilla on hyvä mahdollisuus nähdä kuuluisa ”The Big 
Five”: leijona, leopardi, elefantti, sarvikuono ja puhveli.

Tansanian safareilla on mahdollisuus tutustua 
parin kilometrin korkeudessa sijaitsevaan upe-
aan Ngorongoron kraateriin, jota reunustavat yli 

600 metrin korkeuteen nousevat seinämät  
Tunnetun  Serengetin luonnonpuiston 

savanni alueella asustaa miljoonia villi-
eläimiä: gaselleja, seeproja, leijonia, 
hyeenoja, kirahveja ja virtahepoja  
Etelä-Tansanian Selous taas on Afri-
kan suurin luonnosuojelualue, jossa 
norsuja ja virtahepoja on enemmän 
kuin missään muualla maailmassa 

Etelä-Afrikan safari 10 pv
koe upea Etelä-Afrikka reilussa viikossa  Mat-
kal la tutustutaan sammuneen tulivuoren kupeessa 
sijaitsevaan pilanesbergin riistansuojelualueeseen 
sekä Sun Cityn huvittelukeskuk seen, jossa on use-
i ta mielikuvituksellisia palatseja  Safarilla vierail-
laan myös Johannesburgin Sowetossa sekä kap-
kaupungin pöytävuorella ja hyväntoivonniemellä  

Blue Lagoon 
Sijainti Mauritiuksen kaakkoisosassa Blue 
Bayn alueella  Lähellä erinomaiset snorklaus- 
ja sukellusmahdollisuudet  huoneissa parve-
ke, suihku/kylpy, wc, ilmastointi, satelliitti-tv, 
puhelin  hotellissa on ravintoloita, uima-allas, 
kuntosali, sauna, tenniskenttä, myymälöitä, 
matkatoimisto, autonvuokraus, pesulapalvelu 

Kenian safari ja Mombasa 11 pv
Matka alkaa mustan Afrikan metropolista Nairobista  
Safari kulkee masaialueiden läpi Afrikan korkeim-
man vuoren kilimanjaron juurelle Amboselin kansal-
lispuistoon  Näet Tsavon kansallispuiston norsut ja 
vietät jännittävän yön safariteltoissa keskellä Afrikan 
villiä luontoa  Safari päättyy Mombasaan Intian 
valtameren valkoisille hiekkarannoille 

Le Preskil 
Sijaitsee yksityisellä luonnonkauniilla niemellä 
lähellä Mahebourgin kylää  huoneissa mm  suihku, 
wc, satelliitti-tv, tallelokero, ilmastointi, parveke tai 
terassi  Ravintoloita on useita, jokaisella oma tee-
mansa  hotellissa on kaksi uima-allasta, parkkipaik-
ka, kuntosali, tenniskenttä, myymälöitä, kauneus-
hoitola, autonvuorkaus, pesulapalvelu  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 25 31
helmi 25 31
maalis 24 31
huhti 23 30
touko 22 29
kesä 20 29
heinä 19 28
elo 19 28
syys 19 28
loka 21 29
marras 22 30
joulu 24 31

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 23 30
helmi 23 29
maalis 22 29
huhti 21 28
touko 19 26
kesä 17 24
heinä 17 24
elo 17 24
syys 17 25
loka 18 27
marras 19 28
joulu 22 29


