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Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen. Namibian maahantuloluvan 

saa maahan saavuttaessa. 

 

Lentomatkat: Lentotiedot annetaan myöhemmin erikseen. Matkaan sisältyy mennen 

tullen kaksi vaihtoa. Lyhyen matkan valitsevat lentävät Air Namibialla Rundusta 

Windhoekiin. 

 

Matkatavarat kirjataan Windhoekiin saakka. Laukkuihin nimi, puhelinnumero ja 

ensimmäisen majapaikan osoite (Hotel Safari, Windhoek).  

Matkatavarakiintiö on ruumaan menevien laukkujen osalta enintään 23 kg 

(huomattavasti vähemmällä pärjää, älä raahaa turhaa) sekä pieni käsimatkalaukku 7 kg. 

Ota kaikki tärkeä käsimatkatavaraan. Käsimatkatavarassa ei saa olla kynsisakseja, 

taskuveistä tai muuta terävää. Rasvoja tai muita nestemäisiä aineita saa 

käsimatkatavarassa olla enintään 100 ml pakkauksissa pakattuna läpinäkyvään 1 litran 

muovipussiin, joka tulee esittää turvatarkastuksessa. Valokuvaa laukkusi ennen kuin 

luovutat sen pois (helpottaa tunnistamista, jos pitää tehdä katoamisilmoitus). 

Älä ota vieraalta ihmiseltä mitään vietävää, ellet varmasti tiedä mitä viet.   

Halutessasi voit matkakohteeseen jättää vaatteita tai muuta tavaraa, jolloin 

paluumatkalle voi laukkuun panna matkalla tehdyt hankinnat. 

 

Maakuljetukset tapahtuvat ilmastoidulla bussilla. Päivämatkat ovat toisinaan pitkät. 

Namibian päätiet ovat kuitenkin päällystettyjä tai hyvin hoidettuja sorateitä. Pyrimme 

aina pääsemään majapaikkaamme hyvissä ajoin ennen pimeän tuloa siten, että 

ehdimme majoittua ja käydä suihkussa (paikoitellen myös uimassa) ennen ruokailua. 

Parin tunnin välein pidämme taukoja ja useimmiten päivään mahtuu muutakin kuin 

matkustamista. Namibialainen liikennevakuutus ei ole yhtä kattava kuin Suomen, joten 

matkavakuutus on tässäkin mielessä välttämätön. 

 

Majoitus: Matkan hintaan sisältyy majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa kolmen 

- neljän tähden lodgeista (maaseutuhotelleista) siisteihin ja turvallisiin maja- ja 

vierastaloihin. Majoituspaikkojen osoite- ja muut tiedot tämän esitteen lopussa. 

Lisämaksusta saa yhden hengen huoneen (240 / 400 euroa). 

 

Rokotukset ja terveys: tarkista, että perusrokotukset - jäykkäkouristus, kurkkumätä 

ja polio - ovat voimassa. Havrix-rokote A-hepatiittia vastaan on suositeltava.  

Malariariski on hyvin vähäinen, mutta ehkäisy (esim. Malarone tai Rumbabor) ja 

iltaisin hyttysiltä suojautuminen (vaatetus, hyttyspuikot) on suositeltavaa maan 

pohjoisosissa. - HIV/AIDS on vakava ongelma, mutta veriplasma on testattua. - 

Sairaalat ja terveyskeskukset ovat hyvät, mutta niitä on harvassa. – Anna 

matkanjohtajalle tieto veriryhmästäsi sekä sellaisista lääkityksistä ja yliherkkyyksistä, 



joilla voi olla merkitystä tapaturma- tai sairaushoitoa annettaessa. Tiedot voit antaa 

myös suljetussa kuoressa, joka avataan vain tarvittaessa. - Uuteen ruokavalioon 

totuttautumista helpottaa jo ennen matkaa aloitettava maitohappotablettien ottaminen. 

Lento- tai tukisukkien käyttö on suositeltavaa pitkillä lento- ja bussimatkoilla. 

 

Matkavakuutus: Henkilökohtainen matkavakuutus on edellytyksenä matkalle 

osallistumiselle. Ellei Sinulla ole sellaista ennestään, hanki se viimeistään ennen kuin 

maksat matkaennakon toisen erän. Jatkuva vakuutus maksaa vain hieman enemmän 

kuin määräaikainen. 

 

Ruokailut: Namibiassa on kustannuksiin sisällytetty päivittäin tukeva aamiainen ja 

yksi lämmin ateria (yleensä illalla). Afrikassa syödään paljon lihaa ja kalaa (sisämaassa 

useimmiten pakasteesta), mutta myös kasvislinjalla on mahdollista pysyä. Kaikki mitä 

matkalla tarjotaan, on turvallista syötäväksi, ellei haju- tai makuaisti tai matkanjohtaja 

varoita. Majoneesikastikkeisiin tulee lämpimällä suhtautua varauksella. Suolaa voi 

käyttää enemmän kuin normaalisti. Käsien pesu ennen ruokailua on hyvä muistaa – 

tilanteen tullen muulloinkin - pöpöjä tulee toki yrittää välttää. Suomen apteekeista saa 

kätevissä pakkauksissa desinfioivaa käsienpesuainetta. Kaupasta tai toreilta ostetut 

hedelmät on syytä kuoria tai pestä. Laktoosi- ja gluteeni-intoleranssi ovat Afrikassa 

vielä melko tuntemattomia käsitteitä, mutta kyselemällä saa tietää mitä ruokaan on 

pantu.  

 

Vesi ja muut juomat: Hanavesi Namibiassa on sellaisenaan turvallista hampaitten 

pesuun ja tarvittaessa myös juomavetenä. Aterioilla ja bussissa on pullotettua (tai 

suodatettua/keitettyä) vettä aina tarjolla ja sisältyy matkan hintaan, aterioilla myös 

toinen ruokajuoma. Juo riittävästi. Muut juomat jokainen tilaa ja maksaa erikseen. 

Muista mahdollisesti erikseen tilaamiesi juomien palvelumaksu, n. 10 %.  

 

Sää: Matka ajoittuu eteläisen pallonpuoliskon keskitalveen ja kuivaan vuodenaikaan. 

Yöt ja aamut saattavat olla kylmiä (0 – 10 C), mutta päivällä aurinko lämmittää ja 

lämpötila nousee n. 20 asteeseen. Sateen riski on olematon. 

  

Vaatetus: Auringolta suojaava päähine matkaan! Hotelli- tai ravintolaillalliselle, 

mahdollisille vastaanotoille ja jumalanpalvelukseen tulee miehillä olla pitkät housut ja 

kengät. Solmio- tai pukupakkoa ei ole. Afrikkalaiset pukeutuvat usein melko 

juhlavasti, joten on kohteliasta pukeutua tilanteen mukaisesti. Käsipyykin pesu tai 

pesettäminen on mahdollista majapaikoissa. 

 

Sähkölaitteet: normaali 220 V vaihtovirta, mutta seinärasiat ovat eteläafrikkalaista 

mallia. Perillä voi ostaa adapterin, 2 e (Suomessa tai lentokentiltä hankitut 

monitoimiadapterit eivät toimi) tai lainata matkanjohtajalta. 

 

Kellonaika. Matkan aikana Namibiassa aika on sama kuin Suomen talviaika. 



 

Henkilökohtaiset menot: Rahaa tarvitaan lähinnä ylimääräisiin juomiin ja 

välipaloihin ja niiden palvelutippeihin (10 %), matkamuistoihin ja muihin 

henkilökohtaisiin kuluihin. Namibian kaupat ovat hyvin varustettuja, joten ei hätää, jos 

Suomeen unohtui jotakin. Hintataso on yleensä hieman alle Suomen tason. 

 

Matkatuomiset ovat yleensä puu-, palmunlehti- tai kivitöitä, jalo- ja puolijalokiviä, 

nahka- ja turkistuotteita, seinävaatteita (lampaanvillasta), kankaita, koruja, savustettua 

tai kuivattua riistanlihaa, rooibosteetä, amarula-likööriä jne.  

 

Valuutta: Namibian rahayksikkö on Namibian dollari (NAD), mutta Etelä-Afrikan 

randi (ZAR) toimii yhtä hyvänä maksuvälineenä (kurssi on molemmilla sama, 

lokakuussa 2019 EUR 1 = ZAR/NAD n. 15,5. 

  

Suomessa voit ostaa randeja, mutta Namibian dollareita ei täällä saa. Eurot voit myös 

vaihtaa paikalliseen rahaan lentokentällä maahan tultaessa. Matkanjärjestäjä lunastaa 

yli jääneet paikalliset valuutat kohtuulliseen kurssiin. 

 

Kortit: VISA- ja muita maksu- ja luottokortteja voit matkalla käyttää maksuvälineenä 

sekä käteisen rahan nostamiseen pankkiautomaateista. 

 

Matkapuhelinverkko on hyvin kattava ja useimpien suomalaisten operaattorien 

liittymät toimivat. Vältä korkeita puhelumaksuja: sinä maksat jos ystäväsi soittaa 

numeroosi ollessasi ulkomailla. Käytä ja kehota ystäviäsi käyttämään SMS- eli 

tekstiviestejä. Puhelimen akun voi ladata majapaikoissa ja mahdollisesti myös 

bussissa. Windhoekissa voi halutessaan ostaa paikallisen pre-paid liittymän. Merkitse 

puhelimeesi ICE-numero (In Case of Emergency) lähiomaisen tai ystäväsi nimen, 

johon matkan aikana saa tarvittaessa yhteyden. 

 

Wifi toimii useimmissa hotelleissa ja ravitsemuspaikoissa. 

     

Turvallisuus: Taskuvarkaita pitää varoa eli laukut, kamerat, kännykät ja rahat on  

pidettävä tiukasti käsissä tai piilossa. Kaupungilla, erityisesti illalla, on hyvä aina 

liikkua kaksin tai ryhmässä ja pysyä valppaana, ei kuitenkaan pelokkaana. 

Liikenneturvallisuus ei ole suomalaista tasoa, mutta suhteellisen hyvä. 

 

Valokuvaaminen: Ota Suomesta mukaan riittävästi filmejä tai muistikortteja, sillä 

kaikkia laatuja ei saa kaikkialla. Ihmisiä kuvattaessa on kohteliasta pyytää lupa 

etukäteen, yleensä siihen suostutaan. Perinteisesti pukeutuneet saattavat pyytää pientä 

palkkiota. Kameran akun voi ladata majoituspaikoissa.   

 

Käytöstavat: Suomalaisista poikkeavia käytöstapoja ei juuri ole. Antaminen ja 

vastaanottaminen tehdään aina oikealla kädellä tai molemmin käsin.  



 

Kielet: englannilla pärjää nykyään hyvin lähes kaikkialla. Puheet, esittelyt ja 

opastukset tulkataan suomeksi. 

 

Kysymällä saat tietää lisää – ehkäpä joku asia unohtui tai sanottiin epäselvästi. 

 

Majoitukset ja ruokailut (lähempiä tietoja saa websivuilta tai matkanjärjestäjältä), 

aamiaiset ja päivälliset majapaikassa, ellei muuta sanottu. Oikeus muutoksiin 

(vastaavan tasoisiin) pidätetty: 

   

Windhoek (1 + 1 yö): Hotel Safari kaupungin eteläosissa. Uima-allas on. 

www.safarihotelsnamibia.com . 

 

Oniipa / Ondangwa: (3 yötä) Ekamuti Lodge, www.ekamutilodge.co  

 

Nkurenkuru: (2 yötä) Muharwa Guest House 

 

Rundu: (1 / 2 yötä) Tambuti Lodge https://www.tambuti.com.na/ 

 

Etosha: (2 yötä) Namibia Wildlife Resorts, Namutoni / Halali / Okaukuejo, 

www.nwr.com.na (uima-allas, kauppa) 

 

Swakopmund: (3 yötä). 2nd Avenue Accommodation, ent. Suomalainen oppilaskoti-  
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