NAMIBIA
KOONONO

tietoutta
Tervetuloa Namibiaan – ystävälliseen maahan
Afrikan kävijät ovat olleet haltioissaan käytyään eteläisessä Afrikassa
sijaitsevassa Namibiassa. Maa on suomalaisille tuttu ja läheinen, vaikka kaikki
eivät ole siellä käyneetkään. Matkasi toteutumiseen on hyvät mahdollisuudet ja
edellytykset. Vierailija otetaan hyvin vastaan. Massaturismia ei ole.

Väkiluku (2010):
2,4 milj.
Pinta-ala:
825,418 km2 (n. 2,5 kertaa Suomen kokoinen).
Suuri osa maata on aavikkoa ja harvaan asuttua.
Kielet:
Englanti (virallinen), afrikaansi, ndonga,
kwanyama, kwangali, herero, nama-damara ja
useita muita bantu- ja khoisan-kieliä.
Tärkeimmät kaupungit
Windhoek (300.000 asukasta), Walvis Bay,
Swakopmund, Rundu, Oshakati, Luderitz
Ilmasto:
Lämmin/kuuma ja ajoittain sateinen kesä
marraskuulta maaliskuulle. Talvella, kesäheinäkuussa, on kuivaa ja yöt ovat kylmät.
Lämpötilat (C)
Windhoek
Luderitz
Rundu

joulukuu
18 - 30
14 - 20
21 - 36

kesäkuu
0-25
10-17
5-28

Elinkeinot
Kaivosteollisuus, karjanhoito, pohjoisessa
maanviljelys, kalastus, turismi.
Uskonnot:
Kristittyjä 80-90 % (luterilaisia 50 %), perinteiset
uskonnot 10 %.
Valtiomuoto: tasavalta. Presidentti Hifikepunye
Pohamba. Pääministeri Nahas Angula.
Aikavyöhyke
0 tuntia Suomen talviaikaan
+ 1-2 tuntia Suomen kesäaikaan
Rahayksikkö
Namibian dollari ja sentti, mutta samanarvoinen
Etelä-Afrikan randi on myös yleisesti käytössä.
EUR 1 = NAD/ZAR 10 (elokuu 2012)
Sähkövirtajännite
220/240 v.
GSM ja 3G kattavuus hyvä (MTC ja Leo).
Useimmat suomalaiset liittymät toimivat.
Kaupungeissa internet-kahviloita.
Viisumi: Suomalaisella passilla matkustava ei
tarvitse viisumia alle 3 kk:n oleskeluun/vuosi.

Silmä lepää Namibian avaria maisemia katsellessa. Tasangot, vuoret, savannit
ja aavikot levittäytyvät eteesi, sinisen ja useimmiten pilvettömän taivaan alla.
Lännessä Namibin autiomaa ja idässä Kalaharin hietikot ovat harvaan asuttuja.
Puolet väestöstä asuu pohjoisen Ambomaan, Kavangon ja Caprivin alueella,
missä sataa sen verran, että maanviljelykin on mahdollista.
Tämä on vastakohtien maa. Infrastruktuuri on kehittynyt, päätiet ovat hyvät,
kaupoista saa kaikkea. Windhoekin kaduilla näet moderneja lasi- ja
teräsrakenteisia taloja, sata vuotta vanhaa saksalaista arkkitehtuuria, liikemiehiä
salkkuineen, opiskelijaneitosia kännyköineen, hererorouvia mahtavine
pukuineen ja päähineineen. Maaseudulla tapaat perinteisesti pukeutuvia himbapaimentolaisia ja kuokan varressa hikoilevia maanviljelijöitä.
Monet kulttuurit, eriväriset ja erikieliset ihmiset elävät sovussa keskenään. Maa
on demokraattisesti hallittu. Turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä.
Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet kattavat suuren osan maata. Etoshan
eläinpuisto on Afrikan tunnetuimpia, Sossusvlein dyynit maailman suurimmat.
Aavikkonorsut ovat sopeutuneet elämään hyvin karuissa olosuhteissa.
Eläinajeluilla ja veneretkillä pääset lähelle kirahveja, leijonia ja virtahepoja.
Suuret antilooppilaumat tulevat eteesi. Nautit luonnosta ja rauhasta.
Voit osallistua opastetulle valmismatkalle tai liikkua omatoimisesti. Voit asua
hienoissa ”lodgeissa” uima-altaineen, ilmastointilaitteineen ja noutopöytineen, tai
telttailla ja nuotion ääressä valmistaa ”braai”-aterian vapaana laiduntaneen
naudan, lampaan, vuohen tai antiloopin lihasta. Kasvislinjallakin voi pysyä.
Finnairin ja Air Namibian lennoilla siirryt nopeasti (14 t., vain yksi koneenvaihto)
ja vaivattomasti maanosasta toiseen. Viikon jokaisena iltana lennetään
Helsingistä Frankfurtin kautta Windhoekiin tai vastakkaiseen suuntaan.
Windhoekista voit halutessasi jatkaa matkaa naapurimaihin: Angolaan,
Botswanaan, Etelä-Afrikkaan, tai vaikkapa Zimbabwen Viktorian putouksille.
Voit myös kutsua ystäväsi Suomeen, liput ja viisumihakemukset hoituvat.

Lentoliput,
autonvuokraus,
majoitusvaraukset, Koononovalmis- ja ryhmämatkat, info:
Koonono Matkat Oy
Myllärintanhua 1 i, 00920 Helsinki
P.O.Box 24195, Windhoek
stefan@koonono.com
olle@koonono.com
045-1238272 tai 050-4656152

www.koonono.com

Embassy of Namibia: Luntmakargatan 86 – 88,
S-11351 Stockholm, puh. +4684429800.
www.embassyofnamibia.se
Embassy of Finland: 2 Crohn St., Box 3649,
Windhoek. puh. +264 61 221355,
sanomat.win@formin.fi, www.finland.org.na

katso myös:
www.suominamibiaseura.fi
www.namibia-tourism.com

NAM IBIA
Tärkeimmät nähtävyydet ja vierailukohteet
Etoshan luonnonpuisto: pituutta saman verran kuin Haminasta Hankoon ja leveyttä
kuin Helsingistä Hämeenlinnaan (alkavatko kaikki paikannimet Suomessa H:lla?
Namibiassa ne alkavat yleensä O:lla.) Turisti joutuu näkemään vaivaa nähdäkseen
edes osan alueen 2000:sta norsusta, 300:sta leijonasta, sadoista sarvikuonoista.
Antilooppeja ja seeproja on kymmeniä tuhansia. Kirahvit takuuvarmasti haluavat
nähdä sinut. Mitä et näe autoretkillä päivänvalossa, sen näet illalla Okaukuejon,
Namutonin ja Halalin majapaikkojen vieressä olevilla valaistuilla vesipaikoilla.
Sossusvlein dyynialue ja Namibin aavikko: Namib-Naukluftin kansallis”puiston”
keskus on runsassateisina vuosina täyttyvä lampi, Sossusvlei, keskellä maailman
korkeimpia ja kauneimpia dyynejä maailman suurimmalla dyynialueella. Namibin
autiomaa on maailman vanhimpia ja karuimpia, ulottuen 80 – 150 km leveänä ja 1500
km pitkänä kaistaleena pitkin Atlantin rannikkoa. Autiomaassakin on elämää –
pienistä liskoista ja jäkälistä aavikkonorsuihin ja ikilehtiin, tuhatvuotisiin Welwitschia
Mirabilis- kasveihin, joita ei muualla maailmassa ole.
Rannikko: Autiomaan ja meren rajalla on elämää: Swakopmundin
lomanviettokaupunki, Walvis Bayn ja Luderitzin satamat ja Oranjemund,
timanttialueen keskus, tyrsky- ja avomerikalastusta, uimarantoja (no, hiekkarantoja
ainakin) ja telttakyliä, valtavia hyljeyhdyskuntia (mm Cape Cross, Pelican Point),
delfiini- ja osteriristeilyjä kuohuineen, jopa kanoottiretkiä. Luurankorannikko on
nimensä veroinen – näe ja koe se, mutta älä jää sinne.
Twyfelfontein ja Kivettynyt ”metsä”: ajat satoja kilometrejä nähdäksesi ihmeitä;
puut ovat satoja miljoonia vuosia vanhoja, kalliopiirrokset tuhansia vuosia
(UNESCOn maailmanperintökohde).
Ambomaa ja Kavango - suomalaisesta lähetyshistoriasta tuttuja nimiä. Olukondassa
on Nakambale-museo (Nakambale = Martti Rautanen), jossa myös tarjotaan
perinteistä hirssipuuroa kana- ja villipinaattipatoineen ja ontaku/oshikundujauhojuomineen. 140 vuotta sitten alkaneen lähetystyön seurauksena Namibiassa yli
puolet namibialaisista on luterilaisia.
Joet ja putoukset: Namibian rajojen sisäpuolella ei ole yhtään ympäri vuoden
virtaavaa jokea. Jotkut niistä ovat kuitenkin nähtävyyksiä kuten Fish River eli
Kalajoki, jonka kanjoni on maailman mahtavimpia. Swakop on proosallisen nimensä
(oikeastaan Tswachaub eli Peräsuoli) veroinen silloin kun se runsaiden sateiden
jälkeen virtaa. Maan rajoilla on useita kauniita, sateisimmilla seuduilla alkaneita jokia
kuten etelässä Oranje eli Gariep, pohjoisessa Kunene, Kavango, Kwando-Chobe ja
Sambesi. Putouksista mahtavimmat ovat Epupa, Ruakana ja hieman maan rajojen
ulkopuolelle jäävät Mosi oa Tunyan eli Viktorian putoukset.
Namibiassa on paljon muuta nähtävää ja koettavaa, mutta ei paljasteta kaikkea tässä.

Lähde sinäkin upealle omatoimimatkalle tai monipuoliselle,
opastetulle ryhmä / valmismatkalle, jolla näet hienon luonnon ja sen
eläimistön ja tutustut ystävällisiin ja vieraanvaraisiin ihmisiin ja
heidän elämäänsä.
Suomalais-namibialainen Koonono Matkat Oy (entinen Kalahari Consultants) on
vienyt tai lähettänyt toista tuhatta tyytyväistä suomalaista Afrikkaan (ja takaisin
kotiin). Lisää tietoja www.koonono.com tai stefan@koonono.com 045-1238272, tai
olle@koonono.com 050-4656152.

