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Tarun ja toden rajamailla

Sansibar

Tansanian rannikon tarunhohtoiselle saarelle, Sansibariin, ovat jättäneet jälkensä ara-

bisulttaanit, intialaiset kauppiaat, afrikkalaiset orjat ja länsimaiset seikkailijat. Kulttuu-

rien kirjo huumaa uusimmat tulokkaat, turistit. Sansibarin lisäksi kannattaa suunnata 

purjeet sen sisarsaarille, Pemballe ja Mafialle. Tekstit: Irene Telaranta, kuvat: Hernan 

Patiño.



1  Laiva on Sansibarilla yhtä kuin Dhow, kolmionmuotoisella purjeella 
varustettu kattamaton vene. Ne rakennetaan yhä samalla tavalla kuin tu-
hansia vuosia sitten. 2  Meri tuulisen ja kuivankuuman Mafian saaren ym-
pärillä kuuluu maailman parhaisiin sukellusvesiin. Näkyvyys yltää 30 met-
riin. Emperor Angel Fish -parvet, meriahvenet, murisijakalat, säppikalat, 
kitarahait ja jättirauskut ovat pikkuriuttojen vakiasukkaita. Oikeaan aikaan 
vuodesta voi nähdä myös valashaita ja ryhävalaita. 3  Arabipurjehtijat ni-
mesivät Pemban saaren Al Hutheraksi, vihreäksi saareksi. Pemba on rehe-
vä, kostea ja villi verrattuna Sansibariin. Käsivarren mittaiset tuhatjalkaiset, 
ylensyöneet etanat ja lihavat liskot ovat seurana ulkona ja sisällä. Valtavat 
mangopuut täyttyvät päiväunia viettävistä punaturkkisista jättiläislepakois-
ta, »lentävistä ketuista». 4  Korallihiekan valkeus häikäisee Pemballa. Tuuli 
kuljettaa mukanaan turkoosinvihreän, lämpimän meren suolaa, ja Intian 
valtameren tyrskyt kätkevät alleen meressä peuhaavien riemunkiljahduk-
set. Rannalla odottaa vastapoimittuja banaaneja ja mangoja. Täydellistä!

Stonetownin labyrinttimäisillä kujilla vallit-

see ahdas, itämainen tunnelma: kaftaanien 

helmat kahahtelevat, hennatut kädet ja kaja-

lilla tummennetut silmät vilahtelevat kaapu-

jen alta. Neilikka ja kaneli tuoksuvat makeas-

ti. Kaduilla bao- ja keram-pelien pelaajat al-

kavat tervehtiä nimeltä parin päivän jälkeen: 

sana uusista matkalaisista kiertää.
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1  Kelluva hotelli, Pemba Afloat, on ankkuroitu kristallinkirkkaalle Njao-
lahdelle Pemban saarelle. Hytit ovat ylelliset, viinit hyviä ja ruoka taivaal-
lista: marmoroitua sisäfilettä mahan täydeltä. Kyläläiset melovat aamuisin 
kanooteillaan tarjoamaan päivän kala- ja äyriäissaalista. Illalliskeskustelut 
kannella rönsyilevät: »Fee-fi-fo-fum, I smell the blood of an Englishman.» 
Pembaa pidetään sansibarilaisen voodoon tukikohtana. Afrikan pimeän-
kosteana, tähtikirkkaana yönä se on helppo uskoa. 
2  Parin tunnin töyssyävä ajomatka Stonetownin hulinasta vie rauhalli-

sella rannalla sijaitsevaan Kendwa Rocksin bungalowkompleksiin. Kend-
waa isännöi suomalais-sansibarilainen aviopari, Hanni ja Ali. Ravintolan 
herkullinen ruokalista määräytyy päivän saaliin mukaan. Auringonlaskun 
jälkeen henkilökunta ja asiakkaat viihtyvät ravintolan jamaikalaisissa 
tunnelmissa; puulattia jytisee paljaiden jalkojen alla. Illan päätteeksi baari-
mikko Mussa Majuto väläyttää valkean hymyn ja toivottaa hyvää yötä.  

Sansibarilla vaipuu helposti päiväuniin 

trooppisen paratiisin sulttaaneista ja 

prinsessoista. Tarina kertoo prinsessa 

Salmesta, sulttaanin tyttärestä, joka rakastui 

saksalaiseen kauppiaaseen, karkasi kotoaan 

ja päätti päivänsä Euroopassa, ikuisesti 

Sansibarista karkoitettuna, samettipussillinen 

kotisaaren hienoa hiekkaa kädessään.
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Matka

Helsingistä pääsee Dar Es Salaamiin 

parhaiten KLM:llä Amsterdamin 

kautta. Hinnat alk. 800 e meno-paluu. 

www.klm.com. Azam Linesin lautta vie 

Sansibarille 45 e/suunta. Lennot Coas-

tal Airlinesillä 100 e/suunta. Cessnoilla 

www.coastal.cc. Pemballe ja Mafialle 

pääsee lautalla, dhow-veneellä ja len-

noilla.

MaJOItUS

STONETOWN

KENDWA ROCKS !!
Nungwista 5 km etelään, länsi-

rannikolla. Suomalainen Hanni ja 

sansibarilainen Ali pyörittävät paik-

kaa. Täydellisyyttä hipova chill-out- 

ja rantakohde. Hyvät sukellusvedet. 

Nungwin kylässä paljon nähtävää. 

Bungalowit 50 e/yö/2–3hh, 

beach bandat 10–15 e/yö/hlö.

www.kendwarocks.com

COCO DE MER !
Shanghanissa, Kenyatta Roadin 

läheisyydessä. Siisti ja viihtyisä 

perushotelli.

Hinnat 40–65 e/yö/hlö.

EMERSON&GREEN !!!!
Hurumzi-kadulla. Intiimissä pikku-

linnassa on vain 15 huonetta. 80 e /

yö. www.zanzibar.org/emegre

AFRICA HOUSE HOTEL !!!!
Kaunda-kadulla. Upea rakennus, 

ystävällinen palvelu, ylelliset huoneet. 

125e/hlö/yö. theafricahouse@yahoo.

com

SERENA INN !!!!!
Kelele-aukiolla. Yöstä sulttaanien 

palatsissa saa pulittaa 200 e/hlö/yö.

www.serenahotels.com/zanzibar/inn/

home.htm

CHUMBE ISLAND 

Ekohotelli Stonetownin edustalla, 

Chumben saaressa. Rakennettu luon-

nonsuojelualueelle, voittanut monia 

eko-palkintoja. Saaren voi tsekata 

ilman yöpymistäkin. Huone 150–200  

e/yö/hlö, täysihoito.

www.chumbeisland.com

PEMBAN SAARI

PEMBA AFLOAT

Majoitus purjeveneessä. Öinen 

tähtitaivas on uskomattoman kaunis. 

Ei moskiittoja! Erinomaista sukellus-

ta. 80e/yö/hlö. Täysihoito.

pembaafloat@zanlink.com

MANTA REEF LODGE !!!!!
Verani Beach, upea luonnonkaunis 

ranta, raikas tunnelma. Ystävällinen 

henkilökunta. Erinomaiset sukellus- 

ja kalastusmahdollisuudet. 120 e/yö/

hlö, täysihoito.

MAFIAN SAARI

MAFIA ISLAND LODGE !!!!
Chole-lahti. Neitseellinen koralli-

ranta keskellä luonnonsuojelualuetta, 

raikkaat ja aistikkaat huoneet bunga-

loweissa. Loistavat sukellusmahdolli-

suudet. 120 e/yö/2hh.

www.mafialodge.com

CHOLE MJINI

Ekohotelli Cholen saarella, pienen 

venematkan päässä pääsaaresta. 

Puussa nukkumisesta katossängyssä 

täysihoidolla saa pulittaa 180 e/yö/

hlö. www.intotanzania.com/safari/

tanzania/south/islands/mafia/tchod.

htm

LIIkENNE

Autoa ei kannata vuokrata: liikenne on 

murhaavaa. Dala-dalat (paikallisbussit) 

ovat kimppakyytejä pikku kuormurin 

katetulla lavalla ja maksavat muuta-

man euron/hlö. Lähdöt ympäri saarta 

Stonetownin Dala-dala-asemalta. 

Kuskin lahjomalla saa yksityiskyydin. 

Paku- ja jeeppitaksit ajavat ympäri 

saarta, hinnat vaihtelevat matkan 

pituuden mukaan. Taksi lentoasemalta 

Stonetownin keskustaan 10 e/kyyti. 

Välimatkat kaupungilla 2–3 euroa. Sovi 

hinta etukäteen.

SYÖ Ja JUO/StONEtOWN

Aamiainen Sansibarissa käsittää vas-

tapoimittuja hedelmiä, kananmunia, 

leipää, teetä ja kahvia. Stonetownista 

saa hyvän afrikkalaisen aterian muuta-

malla eurolla. Ateriaan kuuluu yleensä 

kalaa tai äyriäisiä ja vihanneksia sekä 

vaihtoehtoisesti riisiä, perunoita tai 

SaNSIbar

FAKTAT
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ugalia (raakakypsytettyä maissipuu-

roa). Forodhani food gardens -puisto 

ja Shangani-katu ovat parhaita paik-

koja metsästää murua rinnan alle. 

Forodhanin puutarhaan kokoontuvat 

paikalliset auringonlaskun jälkeen, 

ja tunnelma on tiheä. Grillatut mere-

nantimet al fresco maksavat euron 

pari/annos.

MONSOON RESTAURANT

Forodhanin rantabulevardin var-

rella. Suahiliherkkuja upeasti sisus-

tetussa ravintolasalissa. Tanssi- ja 

musiikkiesityksiä kuutena iltana 

viikossa. Ateriat 3–12 e.

PASSING SHOW

Malindissa. Hyvää paikallista ruo-

kaa. Kanelia ja neilikkaa on miltei 

kaikessa, mitä lautaselta löytää. 

Aterian hinta 3–5 e.

EMERSON&GREEN ROOFTOP 

RESTAURANT

Itämainen ravintola Sansibarin 

katolla, Hurumzi-kadulla. Ateriat 

nautitaan matoilla ja tyynyillä 

istuen. Viiden ruokalajin illallisko-

konaisuudet 20 eurosta ylöspäin. 

AFRICA HOUSE

Terassilta löytyy eurooppalaista jut-

tuseuraa ja pizzaa.

tEkEMIStÄ Ja NÄkEMIStÄ

Dekadentti Stonetown on listattu 

Unescon maailman kulttuuriaarteisiin. 

Palatsien ja kylpylöiden rauniot, ran-

nat, sukellusreissut, mausteviljelmät, 

delfiinienbongauspiknikit, purjehdus-

päivälliset auringonlaskuun, musiikki- 

ja tanssiesitykset, festivaalit, kyläelä-

mään tutustumiset ja retket lähisaarille 

pitävät matkailijan vireänä. Hyvä retki-

järjestäjä löytyy Africa Housen aulasta: 

Tanzania Safaris Company, Robert 

Picket, admininzhotels@zanlink.com. 

Hyvä opas ja retkijärjestäjä Pemballa 

on Mission Lodge Chake Chakessa, 

http://farhatjah.34sp.com/swahili/

menu.htm.

tErVEYS

Konsultoi trooppisiin tauteihin eri-

koistunutta lääkäriä hyvissä ajoin 

ennen lähtöä. Tansaniaan tarvitaan 

malarialääkitys. Osta oma moskiitto-

verkko.

SaNSIbar (taNSaNIa)

• Valtiomuoto: Tasavalta. Sansibarilla on hallinnollinen autonomia 

Tansaniaan nähden, oma hallitus ja presidentti. • Asukkaita: 800 000 

(Sansibar, Pemba mukaan lukien.) • Uskonto: Yli 99% muslimeja, loput 

hinduja ja kristittyjä • Kieli: Suahili (virallinen), kiunguju (suahilin nimi-

tys saarella), englanti (virallinen, kaupan, hallinnon ja yliopisto-opetuk-

sen kieli), arabia (yleinen), useita paikallisia kieliä • Valuutta: tsh, Tan-

sanian shillinki, 1 000 tsh = 1 e • Aikaero: ei ole • Viisumi: Pakollinen, 

ostettavissa saavuttaessa Dar Es Salaamiin, hinta 25 usd.
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