Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Tansania

Hyvä tietää Tansaniasta
Asukasluku

42 milj.

Pääkaupunki

Kielet

Valuutta

Pinta-ala

Dodoma/Dar Swahili ja
es Salaam
englanti
(viralliset
kielet), arabia
(erityisesti
Zanzibarissa)
ja paikallisia
kieliä

Uskonto

Kristittyjä,
šillinki
muslimeja ja
useita
paikallisuskontoja

947.000 km²

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Tansaniassa.

Ennen matkaa

malariaestolääkityksestä suosittelemme

Noin viikko ennen matkaa lähetämme sinulle

keskustelemaan oman lääkärin kanssa hyvissä ajoin

sähköpostitse lentoliput ja tietokirjeen matkaan

ennen matkaa. Mikäli sinulla on kansainvälinen

liittyen. Ota nämä tiedot matkalle mukaan.

rokotuskortti, se on hyvä ottaa matkalle mukaan.
Maakohtaiset suositukset ja tietoa rokotuksista ja

Passi ja viisumi

muista terveysmääräyksistä osoitteista

Passin tulee olla voimassa koko matkan ajan ja 6

www.rokote.fi sekä www.thl.fi.

kuukautta matkan jälkeen. Tansaniaan saavuttaessa
täytetään maahantulokortti (kortin saa joko koneessa

Matkavakuutus

tai perillä lentokentällä). Maahantulokortin ja passin

Varmista ennen matkaa, että sinulla on

kera mennään VISA-tiskille, joka on samalla

peruutusturvavakuutus ja koko matkan voimassa

passintarkastus. Viisumi maksaa 50 USD, tarvitsette

oleva riittävän kattava matka- ja

rahan käteisenä.

matkatavaravakuutus.

Mikäli olet jonkun muun maan kuin Suomen

Sää

kansalainen, tarkista oman maasi viisumimääräykset

Tarkista matkakohteesi sää ennen matkalle lähtöä

omasta lähetystöstäsi.

internetistä, esimerkiksi osoitteista www.foreca.fi tai
www.cnn.com.

Rokotukset
Tansaniassa vaaditaan todistus

Käsimatkatavarat

keltakuumerokotuksesta matkailijoilta, jotka tulevat

Suosittelemme, että pakkaat tärkeimmät tavarat,

maista, joissa kuumetta esiintyy. (Suomessa ei esiinny

kuten lääkkeet käsimatkatavaroihin. Jos tarvitset

keltakuumetta). Malariaa esiintyy Tansaniassa koko

matkallasi reseptilääkkeitä, kuljeta niitä

maassa alle 1500 metrin korkeudessa. Mahdollisesta

alkuperäisissä pakkauksissa, joissa on mukana
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lääkäriltä saamasi reseptit.

esimerkiksi Suomeen, näppäile ensin 00, sitten
Suomen maakoodi (+358) ja viimeiseksi numero, johon

Lisätietoja ja pakkausohjeita saat tarvittaessa

haluat soittaa ilman ensimmäistä nollaa.

Finavian nettisivuilta: http://www.finavia.fi
(Matkustajat/Pakkausohjeita).

Verkon kattavuus vaihtelee riippuen siitä, missä päin
Tansaniaa olet. Olethan yhteydessä operaattoriisi

Aikaero

ennen matkaa, jos haluat tietää enemmän verkon

Aikaero Suomen ja Tansanian välillä riippuu siitä, onko

toimivuudesta ja hinnoista Tansaniassa.

matkasi ajankohtana Suomessa talvi- vai kesäaika.
Suurimmassa osassa hotelleja isoissa kaupungeissa
Kesäaika Tansaniassa ja Suomessa on sama.

ja tietyillä safarileireillä on mahdollisuus käyttää

Talviaika Suomessa on tunnin Tansaniaa jäljessä.

nettiä, usein lisämaksua vastaan.

Juomaraha

Verkkoyhteys ja -nopeus eivät ole parhaat mahdolliset

Tansaniassa on tapana maksaa juomarahaa

ja maksut voivat olla korkeita.

paikallisille oppaille, kuljettajille ja safarioppaille.
Palvelualoilla työskenteleville juomaraha on suuri osa

Ruoka ja juoma

heidän palkkaansa. Olemme laskeneet juomarahan

Lodgeissa ja hotelleissa ruoka on hyvin kypsennettyä

osuuden valmiiksi ja ilmoitamme sen

ja valmistettua. Vesijohtovettä ei tulisi juoda,

matkakuvauksen yhteydessä nettisivuillamme, jotta

suosittelemme juomaan ainoastaan pullotettua vettä.

osaat suunnitella matkabudjettisi. Emme ole
sisällyttäneet juomarahan osuutta matkan hintaan,

Pukeutuminen

jokainen matkustaja päättää itse antamansa

Suosittelemme hiekanväristä tai tummaa vaatetusta.

juomarahan suuruuden.

Valkoiset vaatteet voivat pelästyttää eläimet ja siniset
vaatteet houkuttelevat kärpäsiä. Vältä kirkkaita värejä.

Valuutta ja luottokortti
Tansanian valuutta on šillinki (TZS) ja se jakautuu 100

• kevyet kengät tai sandaalit safariretkille (tehdään

senttiin. Suosittelemme vaihtamaan rahaa ainakin

autolla) ja hyvät vaelluskengät vaellussafarille.

matkan ensimmäisiä päiviä varten Suomessa ja
ottamaan matkalle mukaan Yhdysvaltain dollareita

• kevyitä pitkähihaisia ja lahkeisia vaatteita

tai euroja.

(suojaavat ihoa auringolta), mielellään
”safariystävällisin” värein.

Yleisimmät luottokortit kuten Visa, Master Card, Diners
ja American Express käyvät suurimmassa osassa isoja

• lippalakki/hattu

hotelleja ja tietyissä kaupoissa.
• lämmin paita, esimerkiksi neuletakki tai fleece, jota

Sähkö

voit käyttää aamuisin ja iltaisin.

Sähkövirta on 220-250 V. Tarvitset matkalle mukaan
adapterin. Pistorasiat ovat kolmireikäiset

• tuulenpitävä kevyt takki

(samanlaiset kuin esim. Iso-Britanniassa). Adaptereita
voi ostaa etukäteen Suomesta esim.

• uimavarusteet (useissa safarilodgeissa on

kodinkoneliikkeistä ja lentokentän

uima-allas)

elektroniikkamyymälöistä. Safarilodgeilla ja leireillä
on usein tietty vuorokauden aika, jolloin sähköä voi

• kiikarit

käyttää. Tavallisimmin ajat ovat klo 5-10 aamuisin ja
klo 18-23 iltaisin.

• aurinkorasva

Puhelin ja internet

• hyttyskarkote

Tansanian maakoodi on +255. Jos haluat soittaa
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Passi ja viisumi Tansaniaaan
Tällä sivulla on tietoa Tansanian passi- ja viisumimääräyksistä sekä korona-aikaan
liittyvistä maahantulosäännöistä.
Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarvitset viisumin Tansaniaan. "Single
entry"-viisumi riittää ja se on voimassa 90 päivää. Ano viisumia sähköisesti ennen matkaa:
https://eservices.immigration.go.tz/visa (sivut ovat englanninkieliset). Viisumi maksaa 50 USD/hlö + kulut.
Tarvitset passin tietoja, kun täytät viisumihakemusta.
Tulosta täytetty viisumihakemus ja ota se mukaan matkalle, tarvitset sitä lentokentällä saapuessasi
Tansaniaan.
Tiedotamme matkasi kohdemaan maahantulosäännöksistä ennen matkalle lähtöä. Vaatimukset voivat
kuitenkin muuttua vielä juuri ennen lähtöä. Tästä syystä on tärkeää, että pidät itsesi ajan tasalla. Tarkista
säännökset osoitteesta https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o sekä käyttämiesi lentoyhtiöiden verkkosivuilta.
Lentoyhtiöillä saattaa olla omia lisävaatimuksia. Ne voivat koskea esim. maskityyppiä tai kohdemaan
vaatimia testejä. Tämän lisäksi kannattaa olla tietoinen kauttakulkumaiden maahantulovaatimuksista, jotka
voivat liittyä esim. testaukseen tai pakolliseen maahantulokaavakkeeseen.
Haluamme myös muistuttaa, että on matkustajan omalla vastuulla varmistaa, että lähdön hetkellä voimassa
olevat maahantulovaatimukset täyttyvät. Mikäli tämä ei toteudu, matka on menetetty eikä rahoja saa takaisin.
Yllä mainittu koskee jokaista, olit sitten rokotettu, rokottamaton tai taudin sairastanut.
Maahantulovaatimukset Tansaniaan
Jos olet saanut täyden koronarokotesarjan ja sinulla on voimassa oleva EU-koronatodistus, sinun tarvitsee
vain pitää koronatodistus mukanasi matkalla. Pyydettäessä sinun tulee pystyä näyttämään QR-koodi.
Suosittelemme tulostamaan englanninkielisen EU-koronatodistuksen (Omakanta) ja pitämään sen mukana
koko matkan ajan. Ota mukaan pankkitunnukset, jotta voit tarvittaessa kirjautua Omakannan tietoihin.
Jos et ole saanut täyttä koronarokotesarjaa, sinun tulee itse
selvittää selvittää maahantulosäännökset Ulkoministeriön sivustolta ja kohdemaan viralliselta
sivustolta. Huomaathan, että testausta ja dokumentaatiota koskevat vaatimukset voivat muuttua äkillisesti.
Lue lisää ja pysy ajan tasalla: www.canva.com (Country Arrival Protocols)

4

Tansania

Terveys ja rokotukset Tansaniassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Tansaniaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat muuta terveyteen liittyvää lisätietoa, ota yhteyttä
omaan lääkäriisi tai lue lisää: www.rokote.fi
Rokotukset
Lyhyt matka, alle 3 viikkoa matkailualueille: hepatiitti A – jäykkäkouristus/kurkkumätä – keltakuume
Matkat yli 3 viikkoa: lavantauti – hepatiitti B
Pidemmät matkat: hepatiitti B – vesikauhu – tuberkuloosi – meningokokki- keltakuume – Todistus
keltakuumerokotuksesta vaaditaan matkailijoilta, jotka saapuvat maista, joissa keltakuumetta esiintyy.
Malaria
Tärkeää: Malariahyttyset pistävät hämärän ja pimeän tultua.
Malariaa on havaittu koko maassa alle 1500 metrin korkeudessa ja suosittelemme estolääkitystä.
Huomioithan, että mukaan lukeutuu myös rannikkoalue – esimerkiksi Salam ja Zanzibar.
Estolääkityksen lisäksi pistoilta tulee myös suojautua (hyttyskarkotteet tulisivat sisältää dietyylioluamidia
(DEET) tai olla Autan-merkkisiä. Mikäli mahdollista, käyttäkää ilmastointia hotelleissa.
Keltakuume
Keltakuumerokotus täytyi aiemmin uusia 10 vuoden välein. Tämä on nyt kuitenkin muuttunut, ja rokote tekee
sinut immuuniksi keltakuumeelle eliniäksi.
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Ilmasto ja sää Tansaniassa
Tällä sivulla on yleistietoa Tansanian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa
taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Dar Es Salaam
Päivälämpötila

32

32

32

31

30

29

29

29

30

31

31

32

Yölämpötila

24

23

23

22

21

19

18

18

18

20

21

23

Sademäärä (mm)

76

55

138

254

198

43

26

24

23

69

126

118

Päivälämpötila

28

28

29

28

28

28

28

29

29

29

28

27

Yölämpötila

18

18

18

18

18

16

15

16

17

18

18

18

Sademäärä (mm)

104

109

140

170

73

21

12

21

23

86

157

139

Päivälämpötila

32

33

32

30

29

29

29

29

30

31

31

31

Yölämpötila

23

23

23

24

23

22

21

20

20

21

22

23

Sademäärä (mm)

10

5

17

41

29

7

4

4

4

10

22

19

Mwanza

Zanzibar

Tansaniassa ilmasto on trooppinen koko maassa, vaikkakin maassa on suuria maantieteellisiä eroja. Maassa
sataa vuosittain 400-2000 mm; rannikko ja ylängöt saavat suurimman osan sateista ja keski-tasangot jäävät
suhteellisen kuiviksi. Aurinko paistaa kuitenkin joka puolella maata vuoden ympäri.
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