LÄHDE SUOL RY:N OPINTOMATKALLE EKSOOTTISEEN ETELÄ-AFRIKKAAN 8.20.6. 2016.
Atlantin ja Intian valtamerien välissä sijaitseva Etelä-Afrikka on elämys vailla vertaa. Maalla on
ollut vaikea menneisyys. Buurisodat koettelivat maata 1800-luvulla, mutta varsinkin 1950-luvulla
kehitetty apartheid-järjestelmä nosti Etelä-Afrikan koko maailman tietoisuuteen. Vasta vuonna 1994
väistyi valkoisten muodostama hallinto ja apartheid-politiikka. Maan presidentiksi noussut Nelson
Mandela ja silloinen anglikaaninen arkkipiispa Desmond Tutu pystyivät luomaan vahvan
sovinnollisen ilmapiirin, joka kantaa edelleen. Menneisyyden taakka kuitenkin painaa vielä.
Matkalla tutustumme tähän värikkääseen ja monimuotoiseen yhteiskuntaan, Nelson Mandelan ja
arkkipiispa Tutun jättämään perintöön, maan historiaan ja nykyaikaan, ihmisoikeuksien
toteutumiseen, uskonnolliseen elämään ja mahtavaan luontoon.
Alustava ohjelma
Ke 8.6.
KLM:n lento Helsinki – Amsterdam klo 7.00 – 8.30 ja Amsterdam – Kapkaupunki klo 10.05 –
21.35. Kuljetus hotelli Portswoodiin**** (http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/portswood ,
6 yötä ). Hotellissa kevyt iltapala.

To 9.6.
Aamiainen. Koko päivän kiertoajelu Kapkaupungissa. Hollantilaiset perustivat ensimmäisen
siirtokuntansa suojaisaan Table Bayn lahteen vuonna 1652. Tarkoitus oli, että Intian kauppareiteillä
purjehtivat laivat saivat ruoka- ja vesivarastojen täydennyspaikan pitkillä matkoillaan.
Kapkaupunki, jota pidetään yhtenä maailman kauneimmista kaupungeista, sai alkunsa. Kiertoajelun
aikana nähdään mm. parlamenttitalo ja tutustutaan orja-museoon, St. Georges katedraaliin ja De
Groote Kerk kirkkoon. St. Georges katedraali tunnetaan parhaiten arkkipiispa Desmond Tutun
hiippakuntakirkkona ajalta 1986-1996. Hän johti yli 30 000 marssijaa apartheidin kumoamisen
kunniaksi kaupungintalolle ja puhui siellä ensimmäisen kerran eri rotu- ja etnisten ryhmien yhdessä
muodostamasta sateenkaarikansasta. De Groote Kerk puolestaan on hollantilainen reformoitu
pääkirkko. Se on Etelä-Afrikan vanhin kirkkorakennus. Orjamuseo (Slave Lodge) on
Kapkaupungin toiseksi vanhin rakennus. Hollannin Itä-Intian kauppakomppania käytti sitä orjien
kortteerina. Vuosina 1679-1811 rakennuksessa asui samanaikaisesti jopa tuhat orjaa järkyttävissä
oloissa; pahimpina vuosina jopa 20 % orjista menehtyi. Näyttelyssä kerrotaan eteläisen Afrikan
orjakaupan historiasta, orjalaivan ja Slave Lodgen hirvittävistä oloista. Bo-Kaapin
kaupunginosassa tutustutaan viehättäviin ja värikkäisiin vanhoihin malajikortteleihin. Täällä
pienissä asunnoissa on 1700-luvun lopulta lähtien asunut Kapkaupungin muslimiväestöä. Käynti
moskeijassa.

Lounas Bo-Kaap’ssa. Hiukan vapaata aikaa kierrellä Green Market Squarella, jossa voi tehdä
ostoksia (esim. afrikkalaisia käsitöitä) ja nauttia kahviloista ja ihmisvilinästä.
Iltapäivällä suunnataan ylös Pöytävuorelle kaapelihissillä (säävaraus) ihailemaan upeita maisemia.
Käynti myös Signal Hill –kukkulalla, josta on myös hienot näköalat ja jonka rinteillä on
muslimiyhteisöjen vanhoja hautoja. Tervetuloillallinen.	
  

Pe 10.6.
Aamiaisen jälkeen tutustuminen bussilla ja kävellen Kapkaupungin mustien väestönosien
”township” alueeseen (tai useampaan). Näihin musta väestö pakotettiin asumaan apartheid
politiikan aikana. Tutustumiseen kuuluu esim. paikallinen koulu, päiväkoti, kirkko, jolla on
tärkeä rooli muun yhteiskunnan mukana kamppailussa köyhyyttä, rikollisuutta ja terveysongelmia
vastaan. Oppaana toimii paikallinen, alueen hyvin tunteva opas. Townshipissä tapaaminen myös
perinteisen parantajan eli sangoman kanssa sekä käynti paikallisessa pubissa, Shabeenissa.
Yhteinen lounas. Loppu iltapäivä ja ilta vapaa, jolloin on mahdollisuus kierrellä kaupungilla ja
tehdä ostoksia tai tutustua johonkin Kapkaupungin hienoista museoista.

La 11.6.
Aamiainen. Kokopäiväretki Hyväntoivon niemelle. Kapkaupungista niemen päähän on matkaa
n. 75 km. Päivän aikana nähdään vaihtelevaa luontoa ja upeita maisemia Atlantin rannalla.
Menomatkalla ajetaan pitkin noin 10 km pitkää Chapmans Peak vuoristoreittiä. Pysähtyminen
Boulders Beachillä, jossa kävelyreitillä pääsee aivan lähelle katsomaan pingviiniyhdyskuntaa.
Vuonna 1980 kaksi pingviiniä saapui Boulders Beach rannalle, johon ne myös päättivät jäädä. Tänä
päivänä alueella on lähes 3000 pingviiniä. Lounas kalaravintolassa.
Niemen päässä olevalle Cape Pointin majakalle päästään vaijerihissillä. Siellä todella tuntee
olevansa maailman laidalla! Hyväntoivonniemen ympäri purjehti ensimmäisenä eurooppalaisena

vuonna 1487 portugalilainen löytöretkeilijä Bartholomeu Diaz etsiessään maustereittiä itään. Hän ei
jatkanut matkaa kovien myrskyjen takia, mutta 9 vuotta myöhemmin Vasco Da Gaman retkikunta
kiersi niemen ja jatkoi koko matkan itään. Tästä eteenpäin eurooppalaiset laivat kiersivät
säännöllisesti Hyväntoivon niemen ja täydensivät laivansa Kapkaupungissa.
Paluumatkalla pysähtyminen Kirstenbosch’n hienossa kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa voi
ihailla eksoottisia kasveja tai nauttia iltapäiväkahvit. Kirstenbosch on Etelä-Afrikan vanhin, suurin
ja hienoin kasvitieteellinen puutarha. Se on lajissaan maailman parhaita. Paluumatkalla ajetaan
myös kauniin Constantian viinialueen läpi ja pysähdytään Groot Constantian viinitilalla, joka
on yksi Kapin vanhimpia. Täällä on hieman aikaa kävellä ulkona ja ihailla maisemia tai käydä
nauttimassa lasi viiniä tilan ravintolassa.
Ilta vapaa. Halukkaat voivat osallistua St. Georges katedraalissa anglikaaniseen
iltajumalanpalvelukseen klo 18.00. Kirkko on todella kaunis iltavalaistuksessa kynttilöin
koristeltuna. Hotellista on matkaa n. 2,5 km

Su 12.6.
Aamiainen. Lähtö klo 9.15 hotellista Langa Townshipiin ja osallistuminen baptistikirkon gospeljumalanpalvelukseen klo 10-12. Langa Baptist seurakunta on eläväinen ja tärkeä osa townshipin
yhteisöä. Laulut ja seurakunnan vastaanotto muistetaan pitkään matkan jälkeen.
Yhteinen lounas. Iltapäivällä vierailu Robben Islandilla, joka on tullut pahamaineisen kuuluisaksi
vankilasta, jossa pidettiin monia ANC:n johtohenkilöitä apartheidin vastaisen taistelun vuosina.
Nelson Mandela vietti 18 kaikkiaan 27 vankilavuodestaan täällä. Laivamatka saarelle kestää n.
puoli tuntia ja matkan aikana voi ihailla näkymiä Pöytävuorelle ja Kapkaupunkiin. Robben saarella
kahden ja puolen tunnin kierroksen aikana mm. vierailu vankilamuseossa, bussikierros ja
mahdollisuus keskustella entisen poliittisen vangin kanssa, joka toimii saaren oppaana. Saarella
pääsee näin kurkistamaan apartheidin käytäntöön. Näemme myös Nelson Mandelan vankilasellin
ja entisten vartijoiden asunnot. Viimeiset poliittiset vangit vapautettiin saarelta vuonna 1991.
Murray’s Bay satama-alueella voi vierailla esim. museokaupassa tai moskeijassa. Ilta vapaa.

	
  

Ma 13.6.
Aamiainen. Tänään tutustutaan Kapmaan kuuluisille viinimaille ja saadaan ihailla upeita
maisemia kaupungin ulkopuolella. Matkan varrella vierailu yksityisessä koulussa. Ero
aikaisemmin townshipissä nähtyyn kunnalliseen kouluun on valtava. Paarl’ssa keskellä
viininviljelysmaisemia käydään katsomassa vaikuttavaa, afrikkalaisen oman kielen, Taal’n,
kunniaksi pystytettyä muistomerkkiä. Kuten suurella osalla Winelandsia, Paarlilla on voimakas
afrikkalainen identiteetti, jota monumenttikin ilmentää.
Lounas ja viinimaistiaiset Solms Delta Estate tilalla. Tutustuminen tilaan, sen toimintaan ja
mielenkiintoiseen historiaan. Tila on ollut mm. ensimmäisiä viinitiloja, joissa tavalliset työntekijät
ovat voineet hankkia omistusosuuksia tilasta. http://www.solms-delta.co.za/
Matka jatkuu viehättävään Stellenboschin kaupunkiin. Se on toiseksi Etelä-Afrikan toiseksi vanhin
kaupunki Kapkaupungin jälkeen. Kaupungissa on vaikuttava joukko varhaisia siirtomaa-ajan
rakennuksia. Täällä nähdään hiukan keskustaa ja mm. ”Mother Church” kirkko sekä
vieraillaan brandy tislaamossa ja maistellaan suklaata ja kahvia. Paluu Kapkaupunkiin
myöhään iltapäivällä / alkuillasta. Ilta vapaa.

	
  
	
  
	
  
Ti 14.6.
Aamiainen. Kuljetus lentokentälle ja lento Johannesburgiin klo 9.10-11.10. Lennolla tarjotaan
pieni välipala. Johannesburg on hieman yli sadassa vuodessa kasvanut Afrikan rikkaimmaksi
kaupungiksi. Se on Etelä-Afrikan kaupan ja teollisuuden keskus. 1880-luvun kultakuumeen alussa
sinne tuli väkeä eri puolilta maailmaa. Syntyi elinvoimainen ja hengeltään kansainvälinen kaupunki.
Kaivostyöläiset kutsuvat kaupunkia nimellä ”Egoli” eli Kultakaupunki. Apartheid muutti kaiken
repimällä yhteiskuntaa. Aparthedin ajaksi afrikkalaiset häädettiin uusille mustien asuinalueille
(township), mm. Sowetoon, joka on 20 kilometrin päässä Johannesburgin keskustasta. Apartheidin

lakkauttamisesta huolimatta Johannesburg on edelleen jaettu kaupunki, jonka keskustassa ja sen
lähellä asuu pääasiassa mustia ahtaissa kerrostaloasunnoissa. Näillä alueilla köyhyys ja rikollisuus
rehottavat. Kukoistavat esikaupungit ovat Pretoriaan johtavat päätien varrella.
Yhteinen lounas. Iltapäivällä tutustuminen Apartheid-museoon. Museossa on monipuoliset
näyttelyt, jotka kertovat Etelä-Afrikan rotusorron vuosista ja toivosta paremman tulevaisuuden
suhteen. Puhuttelevan museon avasi Nelson Mandela vuonna 2002. Museon eri osissa kerrotaan
mm. nationalismin noususta vuonna 1948, passilaista, rotuerottelusta, townshipien asukkaiden
vastarinnan alkamisesta, mustien pakkosiirrosta, Group Areas Actin toteutuksesta, mustien
tietoisuuden vahvistumisesta, Soweton opiskelijamellakoista vuonna 1976 sekä poliittisista
vangeista ja teloituksista. Havainnollisesti tulevat esille myös 1980- ja 1990-luvun uudistukset, mm.
presidentti F. W. de Klerkin puoluekiellon kumoamisesta, Mandelan vapauttamisesta,
ensimmäisistä demokraattisista vaaleista (1994), pakotteiden kumoamisesta ja uudesta
perustuslaista. Majoittuminen hotelli Sandton****(https://clhg.com/hotels/670/Courtyard-HotelSandton ,	
  3 yötä). Yhteinen illallinen hotellissa.

Ke 15.6.
Aamiainen. Tutustuminen valtavaan Soweton (=South Western Township) asuinalueseen. Alue on
jäänyt historiaan poliittisen vastarinnan tyyssijana ja maan mustan kaupunkikulttuurin
voimanpesänä. Mustien asuma-alueeksi (township) perustettu Soweto kasvoi huimasti 1950- ja
1960-luvuilla, kun mustat pakotettiin muuttamaan pois Johannesburgin keskustasta. Nykyisin
Soweto on Etelä-Afrikan suurin kaupunkialue, jossa on ainakin 2 miljoonaa asukasta. Se on
omaleimainen asuinalue, jossa voi nähdä asumisen koko kirjon, köyhistä hökkelialueista
nykyaikaisiin hienoihin taloihin. Sowetossa asuu yhdeksän eri etnistä ryhmää, isoimpina zulut ja
xhosasit.	
  Sowetossa käydään Nelson Mandelan pienessä kotimuseossa. Nelson ja Winnie
Mandela asuivat täällä ennen kuin Nelson Mandela joutui vankilaan vuonna 1962. Samalla kadulla
on arkkipiispa Desmond Tutun talo. Kumpikin sai Nobelin rauhanpalkinnon. Käymme myös
Hector Pietersonin museossa. Hector oli 13-vuotias koululainen, kun poliisi ampui hänet
koululaisten apartheidin vastaisessa mielenosoituksessa (Soweton kapinassa). Mahdollisuuksien
mukaan tutustutaan myös sionistisiin kirkkoihin. Etelä-Afrikan mustasta väestöstä 40 % kuuluu
ns. Independent kirkkoihin tai lahkoihin. Niistä suurimmat ovat karismaattisia ja synkretistisiä
sionistisia kirkkoja.
Lounas, jonka jälkeen tutustutaan hyväntekeväisyysjärjestön työhön, esim. Kliptown
nuorisotyöhön TAI Acres of Love järjestöön. Klipton on yksi Soweton köyhimmistä alueista,
jossa on n. 44000 asukasta. ”KYP”, Klipton Youth Programme pyrkii auttamaan lapsia ja nuoria
urheilu- ja taideprojekteilla osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on toivoa ja unelmia
tulevaisuuden suhteen. Acres of Love järjestö auttaa orpoja lapsia saamaan uuden kodin ja perheen.

Päivän aikana ajetaan myös Johannesburgin keskustan läpi ja nähdään mm. Gandhi-aukio ja
kuullaan Mahatma Gandhin Etelä-Afrikan vuosista. Iltaan pyritään järjestämään gospelkonsertti (konserttiohjelmat selviävät vasta myöhemmin).
To 16.6.
Aamiainen. Aamupäivän aikana tutustutaan Pretoriaan, Etelä-Afrikan hallinnolliseen
pääkaupunkiin ja sen päänähtävyyksiin. Kaupunki on miltei sulautunut 56 kilometrin päässä
sijaitsevaan Johannesburgiin. Kaupungit ovat kuitenkin ilmapiiriltään täydelliset vastakohdat.
Näemme mm. upeat hallintorakennukset, Union Buildings rakennukset ja Voortrekkers
monumentin, joka on pystytetty eteläafrikkalaisten uudisraivaajien kunniaksi. Voortrekkereiksi
(edelläkulkijat) kutsutut buurit vaelsivat 1800-luvulla härkävankkureillaan Kapkoloniasta maan
sisäosiin brittien valtaa pakoon. Union Buildingsissä taas toimii Etelä-Afrikan presidentin
hallintovirasto. Paikka tuli kuuluisaksi, kun Nelson Mandela vannoi siellä virkavalansa EteläAfrikan ensimmäisenä mustana presidenttinä 10.5.1994. Pretorian vanhimmat rakennukset ovat
Kirkkoaukiolla (Church Square), jossa voortrekkerit aikoinaan pitivät toria. Aukion rakennuksista
kuuluisin on oikeuspalatsi, jossa Nelson Mandelan ja muiden ANC:n johtajien
maanpetosoikeudenkäynnit järjestettiin 1963-64. Yhteinen lounas monumentin ravintolassa.
Iltapäivä ja ilta vapaa.
Pe 17.6.
Aamiainen. Matkan huipennuksena vierailu Pilanesbergin kansallispuistossa, joka on eteläisen
Afrikan neljänneksi suurin luonnonpuisto n. 2,5 tunnin ajomatkan päässä Johannesburgista. Puiston
koko on n. 550 km2 ja se sijaitsee ikivanhan tulivuoren alueella. Mankwe-padon ympärillä on laajat
ruohikkoalueet ja siellä on erinomaiset mahdollisuudet nähdä eläimiä laiduntamassa, mm. seeproja,
antilooppeja, kirahveja, virtahepoja, krokotiileja tai ”Big Five” = leijona, norsu, leopardi,
sarvikuono ja puhveli! Pilanesbergin kansallispuistossa ei ole malariaa.
Majoitus Bakubung Bush Lodge’ssa 17.-19.6. (2 yötä,
http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/bakubung ). Tulopäivänä lounas omaan tahtiin omalla
kustannuksella Lodgen ravintolassa. Iltapäivällä pääsemme ensimmäiselle safariajolle. Illallinen
hotellissa.

La 18.6.
Matkan viimeisenä päivänä pääsemme safariajelulle sekä aamulla että illalla. Safarit tehdään
silloin kuin eläimet liikkuvat eniten, aamulla aikaisin ja iltapäivällä / illalla. Ennen aamusafaria
nautitaan kevyt aamupala ja safarin jälkeen varsinainen buffet-aamiainen. Päivän aikana
mieleenpainuvia matkakokemuksia voi sulatella vaikka uima-altaalla ja allasbaarissa. Viimeinen
ilta vietetään tunnelmallisesti Afrikan taivaan alla ulkona, pienen matkan päässä Lodgesta ja
sen valoista, ruokana on perinteisiä eteläafrikkalaisia grilliherkkuja.

Su 19.6.
Aamusafarin ja aamiaisen jälkeen lähtö noin klo 10 takaisin kohti Johannesburgia. Matkan
varrella osallistuminen sionistikirkon jumalanpalvelukseen pellolla tai joen rannalla. Lisäksi
vierailu yhdessä Etelä-Afrikan kahdeksasta Unescon maailmanperintökohteesta, ”ihmiskunnan
kehdossa” Cradle of Humankind’ssa. 53 hehtaarin kokoisella suojellulla alueella on luolia, joista
on löydetty jopa 40% kaikista maailman ihmisfossiileista. Joidenkin fossiilien on arveltu olevan
jopa 3,5 miljoonaa vuotta vanhoja. Buffetlounas Cradle of Humankind ravintolassa.
Ajo Johannesburgin lentokentälle. Lento Johannesburg –Amsterdam klo 23.15 – 10.20+1 ja
Amsterdam – Helsinki ma 20.6. klo 13.55 – 17.25.

Matkan hinta noin 3070 euroa (25 osallistujaa) tai 3200 euroa (20 osallistujaa). Yhden hengen
huoneen lisämaksu 610 euroa. Jos huonejako ei mene tasan, yksin matkustavan on maksettava
yhden hengen huoneen lisämaksu.
Hintaan sisältyy
-lennot, lentokenttämaksut, verot ja lentokenttäkuljetukset
-majoitus kahden hengen huoneissa ****hotelleissa
-aamiaiset päivittäin ja ohjelmassa mainitut ateriat (1 x iltapala, 9 x lounas, 4 x illallinen, 1 x
olut/virvoitusjuoma shabeenissa)
-ohjelma, retket, sisäänpääsymaksut, kuljetukset omalla, ilmastoidulla bussilla ohjelman mukaisesti
-englanninkielinen opas mukana kaikilla retkillä (ei koko matkaa sama opas)
-juomarahat oppaille ja bussinkuljettajille, safarioppaille, ravintoloille

Hintaan ei sisälly:
-juomia aterioilla
-matkavakuutusta
-peruutusturvaa
-kotimaan liittymälentoja
-konserttilippua
Hinnat on laskettu 21.8.2015 valuuttakurssien mukaan. Pidätämme oikeuden hinta-, ohjelma-,
hotelli- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat meistä riippumattomista syistä.
Valuuttakurssimuutoksista johtuvia hinnankorotuksia voidaan tehdä viimeistään viikkoa ennen
matkaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkatoimisto HRG Nordic/Susanna Järvinen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: eija.suokko@gmail.com tai puh. 0400-510503.
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