
Tonavan suisto – Romania  
Kohde: Ultima Frontiera, Romania
Fokus: Lintu- ja eläinkuvaus
Taso:  Lyhyitä kävelyitä

Ryhmäkoko:   8 – 12 valokuvaajaa Palaava matka! 
 Aika:       27.7.–3.8.2019
Hinta:   2450 €, 1hh lisä 180€

Ainutlaatuinen luontokuvauskokemus
Maineikas Ultima Frontiera on yksinomaan luontomatkailulle omistettu villi ja syrjäinen alue Tonavan suiston suiston 
pohjoisosassa. Alueelle on rakennettu ainutlaatuinen kuvauskojujen verkosto, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Paikka haastaa  
kuvaajat aina parempiin ja parempiin suorituksiin! Uuden sukupolven kuvauskojut sijaitsevat erilaisissa elinympäristöissä 
ympäri aluetta tarjoten runsaasti erilaisia kuvauskohteita ja näkökulmia kuvaamiseen: kelluvat kojut vievät vedenkorkeudelle 
mahdollistaen intiimin asetelman vesilintujen ja haikaroiden kuvaamiseen, juomapaikan äärelle asennetuista kojuista voi 
kuvata virkistäytymään tulevia lintuja ja eläimiä, sekä erikoisesta dyyneillä sijaitsevasta kojusta pyrimme kuvaamaan yhtä 
kohdelajiamme, kultasakaalia, sekä alueen monia lintuja. 
Kuvausmatkamme Tonavan suiston   suistoon sijoittuu keskikesään, jolloin alueen pesimälinnut ovat yhä paikalla, mutta 
myös syysmuutto on alkanut – yli 100 lintulajia on alueella kun vierailemme heinäkuussa. Alueen yli 30 kuvauskojua ovat 
yksinomaan Finnaturen ryhmän käytettävissä matkan aikana, joten ryhmämme voi valita kojut vapaasti.
Neljän tähden majoituksessa on isot huoneet, joista jokaisen yhteydessä on kylpyhuone. Ruoka on kokin tuoreeltaan 
valmistamaa ja herkullista. Alue on yli 2500 hehtaarin kokoinen ja sisältää erilaisia elinympäristöjä kuten kalalammikoita, 
ruovikkoa, joenvarren metsiä sekä suolatasankoa. Tonavan suisto on yksinkertaisesti upea luontokuvauskohde!

Kohokohdat:
Kultasakaali, pikkumerimetso, merikotka, 
kiharapelikaani, pelikaani, valkoposkitiira, 
ruskohaikara, rääkkähaikara, harmaapäätikka, 
minervanpöllö jne.

Lisätiedot:
www.finnature.fi
info@finnature.fi
+358 45 129 4264

Ruskohaikara

Kultasakaali

http://www.finnature.fi
http://www.finnature.fi


MATKAOHJELMA:

Päivä 1  Bukarest – Tulcea – Ultima Frontiera
Saapuminen Bukarestiin ennen klo 13.00. Matka Bukarestista 
Tulceaan kestää n. neljä tuntia, ja Tulceasta siirrymme 
laivakyydillä Ultima Frontieraan. Huomioithan, että jos koneesi 
laskeutuu Bukarestiin klo 13.00 jälkeen, sinun tulee saapua 
edellisenä päivänä. Toimistomme voi hoitaa hotellijärjestelyt 
Bukarestissa erikoishintaan.

Päivät 2 – 6 Ultima Frontiera
Viisi täyttä kuvauspäivää Ultima Frontieran tarjoamissa upeissa 
puitteissa. Kaksi kuvaussessiota / päivä. Täysihoito.

Päivä 7 Ultima Frontiera – Bukarest
Aamuisen kuvaussession jälkeen aloitamme matkan Ultima 
Frontierasta takaisin Bukarestiin, jonne saavumme illalla n. klo 
20.00. Majoitus ja päivällinen hotellissa Bukarestissa. 

Päivä 8 Lähtö Bukarestista
Hotellin järjestämä kyyditys lentokentälle riippuen omista 
lentoaikatauluista. 

Lisää kuvia: Finnaturen Flickr -Galleriasta
Hinta sisältää: kuljetus Bukarestista, kaikki ateriat, hotellimajoitus, Finnaturen opastus ja Ultima Frontieran 
kuvauskojujen käyttö

Majoitus: Neljän tähden hotelli, jokaisessa huoneessa kylpyhuone
Ruoka: Kokin tuoreeltaan valmistamaa
Opas: Jari Peltomäki, isommilla ryhmillä myös Kaisa Peltomäki
Varaukset: shop.finnature.com tai info@finnature.fi
Suositellut lennot: Saapuminen Bukarestiin 27.7.2019 ennen klo 13.00. Lähtö Bukarestista 3.8.2019.
Huom! Matkaohjelma voi muuttua sääolojen ja lintutilanteen mukaan. Valitettavasti emme voi taata lajeja, mutta 
kokeneet paikallisoppaat tekevät kaikkensa taatakseen ryhmälle parhaat mahdolliset kuvausmahdollisuudet 
matkan aikana. 

Finnature Oy Ltd 
+358 45 129 4264 
info@finnature.fi

Kuluttajaviraston hyväksymä matkanjärjestäjä: 1193/05/MjM

Valokuvat: Jari Peltomäki  Taitto: Kaisa Peltomäki

ULTIMA FRONTIERA
Hotellia ympäröivällä alueella on monivaiheinen menneisyys: alueella oli kommunistikaudella vankileiri, joka 
muutettiin myöhemmin kalanviljelyalueeksi. Nykyään aluetta luonnehtivat sen monet kulmikkaat kala-altaat sekä 
pittoreskit rauniot ja vanhat rakennukset, jotka tarjoavat suojaa villieläimille. Alueelle otetaan vain 14 vierailijaa 
kerrallaan – tämä takaa 30km pituisen tieverkoston vierailijoiden yksinomaiseen käyttöön joko jalan tai hiljaisilla 
sähköautoilla. Lisäksi tarjolla on maastoretkiä tieverkostoa ympäröiville tasangoille ja Letea-metsään. Letea-metsä 
on Romanian vanhin luonnonsuojelualue ja maailmanperintökohde. Maastoretkien lisäksi teemme veneretkiä 
innovatiivisella kojuksi muunnetulla veneellä. Veneretket suunnataan suiston sydämen suurille järville. Finnature on 
varannut koko alueen tämän matkan yksinomaiseen käyttöön!
Ultima Frontieran kuvausmahdollisuudet ovat loputtomat: jokaisella kojulla on kohdelajinsa, mutta alueen 
erikoisuuden ansiosta yllättäviä kuvausmahdollisuuksia avautuu päivittäin. Villikissa saattaa ilmaantua juoma-altaan 
reunamille tai saukon viiksekäs kuono saattaa vilahtaa pikkumerimetsojen ja ruskosotkien lomassa vesikojun edessä. 
Kojujen suuret peili-ikkunat varmistavat hyvän näkyvyyden sekä erikoisten kuvaustilanteiden hyödyntämisen.

Mitä odottaa?
Finnaturen kuvausmatka sijoittuu keskikesään, jolloin 
useimmat pesimälinnut ovat yhä alueella, mutta 
jolloin myös syysmuutto on alkanut. Odotettavissa on 
suuria määriä läpimuutolla olevia kahlaajia, haikaroita, 
pelikaaneja ja tiiroja, mutta myös runsaasti paikallisia 
varpuslintuja.
Kultasakaali on yksi matkan kohokohdista ja sille on 
omistettu oma kojunsa dyyneillä. Samasta kojusta on 
mahdollista kuvata merikotkia sekä muita alueen lintuja.

Matkan aikana tulemme käyttämään kojuksi 
muunnettua venettä, jolla toivomme pääsevämme 
kiharapelikaanien, pelikaanien, valkoposkitiirojen, 
ruskosotkien ja monien haikaroiden kuvausetäisyydelle.

Matkan aikana mahdollisesti nähtäviä nisäkkäitä 
ovat kultasakaali, piisami, saukko, ja Tonavan suiston 
hevonen (yksi Euroopan neljästä villistä hevoslajista). 
Alueella on myös minkkejä ja villikissoja.

Päivän rakenne on yleensä seuraava: kaksi kuvaussessiota 
– ensimmäinen kuvaussessio on aikaisin aamulla ja 
iltapäivästä pimeäntuloon. Aamu- ja iltasessioille voi 
valita eri kuvauskohteet ja täten hyödyntää alueen 
tarjoamat mahdollisuudet!

Pelikaani

Minervanpöllö

Kultasakaali

Kuningaskalastaja

Merikotka

http://www.finnature.fi
https://www.flickr.com/photos/finnature/albums/72157671553703122
http://shop.finnature.com/?product=danube-delta-for-photographers-romania-july-august-2019

