
KALASTUSMATKA
KENIAN MOMBASAAN

24.1-7.2.2015 

Mombasan alue on tunnettu Marliinien, purjekalojen ja 
Doradojen urheilukalastuspaikka. Kalat alkavat siirtyä 
joulukuun puolessa välissä pohjoisesta etelään merivirtojen 
mukaan. 
Mombasan edustalla on hyviä paikkoja, joissa kalat viihtyvät 
ja tarttuvat useasti syöttikaloihin. Edellisen vuoden 
joulukuussa saamamme suurin purjekala painoi n. 45 kg! 
Tämän lisäksi saimme hieman pienempiä purjekaloja, 
Doradoja, Barracudia, sekä erilaisia, yli 15-kiloisia 
riuttakaloja. Vuoden 2013 tammikuussa suurin kalamme 
oli 138kg sininen marliini.

Kalastuspäiviä on 
neljä, aamu yhdeksästä 
iltapäivään kello viiteen. 
Majoituksemme hotelli 
Bahari Beach’issa 
sisältää all inclusive-
palvelun. 
Matkan aikana on 
mahdollista osallistua 
yhden yön ja kahden 
päivän safarille Tsavo 
East kansallispuistoon. 
Matkalle voi lähteä myös 
ilman kalastuspakettia 
ja nauttia uimisesta, 
auringosta ja vaikkapa 
erilaisista hieronnoista.



Ajankohta  24.1-7.2.2015
Matkan hinta 2895€ kahden hengen huoneessa, all inclusive ,  sis. kalastuspaketin 4pv.
   2395€ kahden hengen huoneessa, all inclusive ilman kalastusta
   2995€ yhden hengen huoneessa, all inclusive ,  sis. kalastuspaketin 4pv.
   2495€ yhden hengen huoneessa, all inclusive ilman kalastusta
   Kalastuksen hinta perustuu 4 henkilöön per vene ja 8 tuntia  4 päivänä

Hinta sisältää * Lennot Turkish Airlinesin reittikoneella Helsinki – Istanbul –    
   Mombasa  ja takaisin
   * Paluussa yksi yöpyminen Istanbulissa (riippuu talven aikataulusta)
   * Ruokailut Turkish Airlinesin lennoilla juomineen
   * Tarvittavat ohjelman mukaiset kuljetukset matkakohteessa
   * Majoituksen Bahari Beach***+ hotellissa kahden hengen huoneissa
   * All inclusive  ruokailut ja juomat
   * Mombasan kaupunkikierros sisältäen Jeesus -linnakkeella käynnin
   * Neljänä päivänä kalastusta, kahdeksan tuntia päivässä sisältäen    
   tarvittavat välineet ja kohtuullisen määrän virvoitusjuomia.     
   Hotellista voi tilata picnik paketin tai valmistaa itse eväät     
   aamiaispöydästä
   * Suomalaisen matkanjohtajan palvelut
Hinta ei sisällä Viisumimaksua ( n. 40 € ), joka hoidetaan käteisellä Mombasan   
   lentoasemalla
   Mahdollisia juomarahoja esim. kalastusveneen miehistölle ( n. 10 €   
   per henkilö per päivä )
Lisämaksusta Tsavo East kansallispuisto kahden päivän retki n. 250 € riippuen    
   lähtijmäärästä

Huomioitavaa Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen ja siinä tulee olla    
   vähintään kaksi tyhjää sivua
Rokotus- yms. määräykset ja suositukset sekä muut viranomaistiedotteet 
   katso  www.formin.fi  ja www.thl.fi  (rokotus)
Matkaohjelma
24.01.2015  Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali kakkosessa   
   klo 11.30. Lento Istanbuliin lähtee kello 13.10. Tulo Istanbuliin klo 16.45  
   ja siirtyminen välittömästi Mombasaan lähtevään koneeseen. Kone saapuu  
   Mombasaan klo 04.45  paikallista aikaa.   Lentokentältä kuljetus hotelliin,  
   huoneiden jako ja aamiainen. Informaatililaisuus klo 16.00.                                                          
25.01.2015-
06.02.2015 Perusohjelmana näiden päivien aikana on neljä kalastuspäivää,    
   keskimäärin joka toinen päivä. Muina päivinä eri retki-     
   tai harrastusmahdollisuuksia esim. sukellusta tai muita     
   vesilajeja, Tsavo East kanssallispuisto . 
   Lisätietoa retkistä lähetämme ilmoittautuneille.
07.02.2015 Aamulla lähtö klo 03.00 lentoasemalle.        
   Turkish Airlinesin kone lähtee klo 05.50 
   ja saapuu Istanbuliin klo 10.40.     
   Lento Helsinkiin lähtee klo 14.00 ja saapuu klo 17.30.
 
Varaukset ja lisätiedot matkasta  
   Saro Tourism / Pauli Gröhn 0500-811890 tai pauli.grohn@pp.inet.fi  
   Varausmaksu 1200 € henkilöltä. Loppumaksu 6 viikkoa ennen lähtöä.   
   Suorittaessasi varausmaksun ota kattava matkavakuutus. 
Lisätietoja  Katso hotellitiedot esim. www.baharibeach.net  
   Tsavo Kansallispuisto www.safari-guide.co/kenya-tsavo-east-national-park. 
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SARO TOURISM
21, Genclik Yolu,  

PK 192,Famagusta North Cyprus.
Pauli Gröhn

Puh: +358 500 811890 / 0500 811890
e-mail: pauli.grohn@pp.inet.fi 
e-mail: info@sarotourism.com
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