
TANSANIA  

DAR ES SALAAM JA LAZY LAGOON 1.-4.12.2015 

Lähdimme aikaisin tiistaiaamuna pitkälle ajomatkalle kohti Dar es Salaamia. Kuljettajamme 

Mirael ? oli ajanut edellisenä päivänä meitä hakemaan. Hän oli toiminut entisessä elämässään 

oppaana, joten ei ollut ihme, että tuo hyvää englantia puhuva taksin omistaja hallitsi myös 

eläinten bongaamisen.  

 

Pitkä ja hidas reittimme kulki aluksi kauniissa vuoristossa, jossa onnettomuusvaara on ainainen 

peikko.  Nytkin näimme muutaman kaatuneen tai tieltä suistuneen rekan. Onneksemme 
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näköpiiriimme ei kuitenkaan sattunut yhtään linja-autoa, sillä kokaiinia pureskelevat kuljettajat 

ajavat yleensä tuhatta ja sataa kilpaillen kuka ehtii ensimmäisenä määränpäähän. Suurille linja-

autoilla tehdyt itsemurha-ohitukset aikaansaavat usein pahaa jälkeä. Hulluja nuo bussikuskit. 

 

Pysähdyimme matkan aikana pari kertaa keräämään voimia loppurutistukseen. Ensimmäinen 

paikka oli erittäin viehättävä, mutta toinen   ei ollut edes kuvaamisen arvoinen. 
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Kuljettajamme taidot näkyivät toki ajaessa, mutta kyllä hän osasi myös etsiä puhvelilaumat, 

warthocit. On vaikea ymmärtää, miten ammattilainen voin nähdä eläimiä ajon aikana paljon 

paremmin kuin me kyyditettävät. Näimme luonnonpuistossa valtavan paljon eläimiä ja pelkästään 

niistäkin olisi voinut saada hyvä mielen safarimatkasta.  

Saavuimme tietöistä ym. hidasteista johtuen Darin alueelle viiden maissa ja loppukilometrit 

jouduimme matelemaan muun liikennevirran mukana etanavauhdilla. Meinasi jo alkaa mennä 

kärsimyksen puolelle, sillä matkamme kokonaisajaksi tuli peräti yli 10 tuntia.  
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En ihastunut Dariin missään muodossa. Liikennekaaos oli hirveä eikä kaupungista muutenkaan 

löytynyt kehumisen arvoista.  

Majoituimme Tanzanite-hotelliin, jonka hinta-laatusuhde oli oikein hyvä (suosittelemme). 

Maksoimme yöstä aamiaisineen 70 € ja huoneesta löytyi kaikki oleellinen mikroaaltouuneineen ja 

jääkaappeineen. Kosteasta ilmastosta johtuen homevaurioita näkyi katossa, joka saattoi 

aikaansaada sen, että Marjatta heräsi aamulla päänsärkyisenä. Ilmastointilaite piti sellaista 

mekkalaa, ettei sitä voinut pitää yöllä päällä. 
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LAZY LAGOON 2.-4.12. 

Vaikka olimme käyneet illalla syömässä viereisessä Tiffany-hotellissa illalliseksi mereneläviä 

hummereineen, aamulla maistui taas aamiainen, joka oli ihan ok. Kuljettajamme Mirahi ? saapui 

täsmälleen klo 9 hakemaan meidät hotellista ja matka Lazy Lagoonille alkoi. Aamuruuhka ei ollut 

ollenkaan illan veroinen, joten selvisimme Lazy perille 1,5 tunnissa. Taksimatkan hinta oli 

vaatimaton 60 € eli euron kilometriltä. 

 

Rannalla odotti kuljetusvene, joka vei meidät 20 min päähän, huikean kauniin hiekkaniemen 

päässä sijaitsevaan Foxien Lodgeen, jossa kävimme edellisen kerran vuonna 2002. Se oli silloin 

tehnyt meihin niin lähtemättömän vaikutuksen, että halusimme jakaa tuonkin kokemuksen 

ystäviemme Marjon ja Mikaelin kanssa. 
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Helteinen joulukuu nosti tunnelman kattoon. Alkudrinkit olivat hyvä avaus parin vuorokauden 

visiitille, joka päättäisi huikean lomamme. Sattumoisin ystävämme Kaija ja Pauli Heikkinen olivat 

nostalgiamatkalla Tansaniassa samaan aikaan kanssamme, joten houkuttelimme heidät LL:lle. 

Aikataulullisista syistä he joutuivat tulemaan jo vuorokautta aiemmin ja saivat olla silloin campin 

ainoat asiakkaat. Nyt meitä oli sentään peräti 6 suomalaista jakamassa Lodgen 12 majaa. 

Lenheettiä! 
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Oli kiva tavata Heikkisiä pitkästä aikaa. Tämä oli kolmas kertaa, kun kohtasimme heidät Afrikassa. 

Ensimmäinen kohtaaminen oli Etelä-Afrikassa Paulin 50-vuotispäivillä, seuraava Keniassa Kaijan 

60-vuotispäivillä. Asian ymmärtää, kun paljastan, että he ovat olleet vuosikausia Tansaniassa ja 

Keniassa työhommissa. 
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Päivitimme Kaijan ja Paulin kanssa kuulumisia ensin drinkkien ääressä, teimme sitten tunnin 

kävelyn Marjon ja Mikaelin kanssa paratiisisaaren rantoja mittaillen.  
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Illalla kohtasimme jälleen ravintolan vintillä auringonlaskun ja drinkkien parissa.  



13 

 

Ilta jatkui meren rannalla illallisella, joka oli katettu hiekan päälle. Kelpasi siinä istua palveltavana 

nousuveden tuodessa aallot parin metrin päähän illallispöydästämme. Kirkas tähtitaivas kruunasi 
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nostalgiaillan. Ennen nukkumaanmenoa yllätimme vielä seuraavana päivänä 59-vuotispäiväänsä 

viettävän Paulin kuoharilla ja Poijaat-laululla. Oli aika siirtyä majoihimme lueskelemaan ja 

nukkumaan. 

 

Aamiaisen jälkeen saattelimme Heikkiset veneeseen ja lähdimme pitkälle kävely- ja uintilenkille 

nauttimaan valkoisen, turhankin pehmeän hiekan pohjejumpasta. Kristallinkirkas vesi houkutteli 

meidät tämän tästä pulahtamaan vajaan 30 asteen lämpöiseen veteen. Sopiva suola-annos sai 

aikaan sen, että kelluminen oli helppoa kuin ... Mieletön kävelyreissu, jonka jälkeen oli aika ottaa 

jälleen kunnon päivälevot ennen kuin teimme vielä uuden uintimatkan niemen nokan 

hienohiekkaiselle paratiisirannalle. Suomi-poikia ja –tyttöjä hellittiin!  

Seuraavat kuvat kertovat millaisessa miljöössä nukuimme tällä kertaa: 
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Illallisen nautimme jälleen hiekkarannalla.
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Lastenlapsia oli tulossa Marjon ja Mikaelin klaaniin, joten kantokassin ostoon. 
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Saarella oli mitä ihmeellisempiä olioita. Rapu oli valinnut simpukan kuoren kodikseen ja kulki sitä 

kuljettaen ympäriinsä. Possu ole päätynyt paistinrasvaan ja siitä ei ollut enää kuin yksi suunta. 

Näköä kohti! 
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Olimme ensimmäiset koeistujat uusilla huonekaluilla, jotka kannettiin kunniaksemme yläkerran 

parvekkeelle. 

 

Loppuloman ohjelma oli ”sitä samaa”   Perjantaina tosi ongelmaksi nousi Marjatan vatsakipu. 

Liekö sama pöpö, joka veti hänet petiin viikkoa aiemmin? Hän jätti lounaan väliin ja yritti nukkua. 

Me muut kävimme lounaalla, joka sisältyi 20 dollaria maksaneeseen myöhäisempään huoneen 

luovutukseen. Olipa onni, että sellainen oli mahdollista, sillä Marjatta pystyi lepäämään 

lähtöömme saakka. Maksoimme noin 700 dollarin all-inclusive-laskumme/pariskunta ja lähdimme 

kotimatkalle. 
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Henkilökunta saatteli meidät ystävällisesti veneeseemme klo 14 ja reilun 20 min kuluttua olimme 

mantereella. Ehdimme istua puun varjossa vartin, kun vakiokuskimme  tuli hakemaan meidät.  

KOTIA KOHTI SAIRASTAEN 

Ajomatka lentokentälle oli tuskastuttavan hidas kokemus. En kehdannut ihmetellä miksi hän halusi 

välttämättä ajaa Darin keskustan kautta, kun navigaattorin mukaan parempi reitti olisi ollut sen 

sivusta ajeleminen. Kaveri oli kehunut hyviä reittejään aiemmin, joten uskoin enkä puuttunut. 

Jälkikäteen uskallan kyllä vahvasti epäillä hänen valintaansa, sillä matka Darista kentälle kesti 

tunnin. Aivan älytön ruuhka, jonka syy ei minulle selvinnyt. Se on toki osa paikallista kulttuuria ja 

aina sitä samaa  

Piipahdimme vielä ensimmäisessä hotellissamme Transit Motellissa syystä, että he olivat ilmeisesti 

vahingossa(?) ottaneet meiltä maksun kahteen kertaan. Oma vikani siksi, etten ollut huomannut 

maksaneeni hotellin ennakkoon eikä paikallisista tietokoneista asia selvinnyt yövahtinaiselle (jonka 

asiakaspalvelu oli muutenkin kehnoa). No, nyt oli hyvä asiakaspalvelija paikalla ja saimme rahat 

takaisin, tosin paikallisessa rahassa. Kuluivat sopivasti lentokentällä teehen ja mausteisiin yms. 

Olimme valitettavasti liian aikaisin kentällä ja jouduimme odottamaan reilun tunnin, että check in 

–tiski aukeaisi. Hallissa oli sen verran kuuma, että Marjatta ei huonovointisena kestänyt tilannetta 

vaan pyörtyä pötkähti syliini. Tulihan siitä jonniinmoinen kalapaliikki. Onneksi seurueessamme oli 
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pari lääkäriä, jotka osasivat toimia: Marjatta äkkiä makuulle, jalat ylös laukun päälle, pulssin 

tarkistus, parit painallukset etc. 

Ymmärrettävästi edellinen kokemus vei ajatukset muualle kuin matkapäiväkirjaan. Nyt olemme 

taas matkalla, tällä kertaa Kanarialle, mutta jatkan jutun loppuun, jos muistan enää siitä mitään.  

Olin käynyt ostamassa vettä lähikioskista ja aikamme odoteltuamme pääsimme check in- tiskille 

kärjessä. Ystävällinen virkailija toi Marjatalle pyörätuolin ja auttoi häntä sen jälkeen läpi 

turvatarkastusten ja passijonojen. Löysimme loungen, jonne asetuimme taloksi. Marjatta otti tirsat 

ja me muut nautimme pöytien antimista. Olokin alkoi parantua vähitellen. 

Teimme välilaskun Zurichiin, jossa odottelimme tovin ja jatkoimme kotiin. Kävimme molemmat 

lääkärissä Lahdessa. Minä pelkäsin saaneeni malarian ja Marjatta halusi selvittää onko sydämessä 

kaikki ok. Mitään erityistä ei löytynyt, joten parantelimme itseämme kuntoon vähitellen. 

Vakuutusyhtiö oli meille myös myötämielinen ja maksoi lääkärissäkäynnit, röntgenkuvat yms. 

Kolmas visiittimme Tansaniaan on takana. Kiitos mahtavalle matkaseurallemme Marjolle ja 

Mikaelille. Saimme matkan aikana kuulla, että heistä tulisi tamperelaisia. Mikaelia oli houkuteltu 

sinne töihin ja hän päätti ottaa homman vastaan. Nyt olemme paljon lähempänä, joten seuraavan 

reissun suunnittelu on helpompaa  

Tämän matkan budjetti ylitti hieman sen mitä olemme tottuneet, sillä missionäärihinnasta 

huolimatta Foxien lodget ovat matkabudjettiemme ylärajalla. Kokonaisbudjettimme oli noin 5000 

€ ja se on Asko Toursin matkoilla turhan suuri.  Voi mennä kauan ennen kuin palaamme vaikka 

Leenalla olisi jatkossa vierashuonekin käytössä. No, kuka sen tietää. Ei koskaan pidä sanoa ei 

koskaan.  

 

 


