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16.01.2018 

 

 

Chile, Argentiina, Uruguay ja Brasilia | 8.-27.11.2018 

 

Argentiina, Uruguay ja Brasilia | 14.-27.11.2018 

 
Santiago de chile – Valparaiso – Mendoza – Buenos Aires – Colonia del Sacramento -   

Iguassun putoukset – Rio de Janeiro 

 
 

Kaukolennot, niille jotka ottavat ennakkopäivät Chileen.  

AF 08.11. Helsinki – Pariisi   1930   2135 

AF 08.11. Pariisi – Santiago de Chile   2340   1010 +1 (9.11.)  

KLM 26.11. Rio de Janeiro – Amsterdam 2150   1215 +1 

KLM 27.11. Amsterdam – Helsinki  1350    1715 
 

Kaukolennot päämatkan ryhmälle: 

KLM 14.11. Helsinki – Amsterdam  1400     1535  

KLM 14.11. Amsterdam – Buenos Aires 2055     0645+1  

KLM 26.11. Rio de Janeiro – Amsterdam 2150   1215 +1 

KLM 27.11. Amsterdam – Helsinki  1350    1715 
 

 

Matkaohjelma lyhyesti 

 

08.11.  Lennot Santiagoon 

09.11.  Saapuminen Santiagoon, aikainen sisäänkirjautuminen hotellille ja 

ilta vapaata aikaa 

10.11.  Santiago kaupunkikierros sisältäen lounaan. 

11.11.  Viinitilaretki Re-viinitilalle seka Kingston-viinitilalle, jälkimmäisessä 

lounas. Saapuminen Valparaisoon. 

12.11.  Valparaison kaupunkikierros ja paluu illaksi Santiagoon.  

13.11.  Bussimatka Andien yli Mendozaan noin 7h, Mendozassa 

yöpyminen. 

14.11.  Mendozan viinitilaretki sekä lounas // Pääryhmäläisten lennot 

lähtevät Helsingistä. 

15.11. 

 

 

 Lento Buenos Airesiin, jossa tapaatte muun ryhmän. Ilta vapaata 

aikaa. Yhteinen päivällinen koko ryhmälle. // Pääryhmäläiset 

saapuvat aamulla Buenos Airesiin, kuljetus lentokentältä hotelliin ja 
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16.11. 

 

17.11. 

aikainen sisääkirjautuminen. 

6h aamupäivän kaupunkikierrosta + lounas. Ilta vapaata aikaa.  

 

Vapaata aikaa. Mahdollisuus lisämaksullisiin retkiin. 

 

18.11.  Vapaata aikaa Buenos Airesissa, mahdollisuus lisämaksullisiin retkiin.  

 

19.11.  Matkalaukut jätetään hotellille ja lähdetään kevyin varustein 

lautalla Uruguayn puolelle Colonia del Sacramentoon. Saapuessa 

opastettu kävelykierros keskustassa sisältäen lounaan. Ilta vapaata 

aikaa. 

20.11.  Paluu aamupäivän lautalla  Buenos Airesiin. Vapaata aikaa.  illalla 

tango-show sekä illallinen. 

21.11.  Vapaata aikaa Buenos Airesissa, mahdollisuus lisämaksullisiin retkiin.  

 

22.11.  Aamulla lento Iguazulle, saapuessa retki Iguassun putouksille 

Argentiinan puolella. Lounas buffet-ravintolassa. 

  

 

23.11.  Kokopäivän retki Iguassun putouksille Brasilia puolella, lounas buffet-

ravintolassa. Illalla lento Rioon ja kuljetus hotellille. 

24.11.  Rio de Janeiro, koko päivän kaupunkikierros sisältäen lounaan.  

 

25.11.  Vapaata aikaa. Mahdollisuus lisämaksullisiin retkiin. Illalla yhteinen 

illallinen sekä mahdollinen show.  

 

26-27.11.  Päivä vapaata aikaa, myöhäinen uloskirjautuminen hotellilta. 

Paluulennot Riosta illalla. 

 

MAJOITUKSET 
 

 Cumbres Lastarria, Santiago (Superior room, sis. aamiaisen) 

 Fauna Hotel, Valparaiso (sis. aamiaisen) HUOM! Zero ei ole vielä vahvistanut 

alustavaa varausta. Yritämme saada myös sen vahvistumaan.  

 Argentino hotel, Mendoza (Executive room, sis. aamiaisen) 

 Posada Don Antonio, Colonia (Standard room, sis. aamiaisen) 

 Arc Recoleta, Buenos Aires (Room of the house, sis. aamiaisen) 

 Panoramic-hotelli, Iguazu (Standard room, sis. aamiaisen) 

 Augustus-hotel, Rio de Janeiro (Standard room, sis. aamiaisen) 
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Hinta perusmatkalle 4 160€ / hlö 2 hengen huoneessa, kun min. 20 osallistujaa (tähän 

minimiin laskettu myös nuo Chilen osuuteen osallistuvat matkustajat) 
1hh lisämaksu 790€/hlö 

 

Hinta Chilen lisäpäiville 1790€/hlö 2 hengen huoneissa kun lisäpäiville osallistuu vähintään 

10 henkilöä   
1hh lisämaksu lisäpäiville 690€/hlö 

 

 

 

 

Matkan hintaan sisältyy:  

- Kaukolennot ja mantereen sisäiset lennot 

- Majoitukset mainituissa hotelleissa 

- Mainitut retket 

- Kuljetukset kohteiden välillä, lentokenttä- ja terminaalikuljetukset 

- Ateriat ohjelman mukaisesti 

 

Matkan hintaan ei sisälly: 

- Toimistokulut 25 € / hlö 

- Mahdolliset maastapoistumismaksut 

- Tipit ja muut henkilökohtaiset kulut 

- Muu mainitsematon. 

 

 

Oikeudet matkaohjelman muutoksiin pidätetään. Jos teille herää kysyttävää, vastaan mielelläni 

sähköpostitse sanna@aventura.fi tai puhelimitse 0207 435 100 

Ystävällisin matkaterveisin,  

Sanna Länsivierto Matkatoimisto Aventura 
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Argentiina - huomioitavaa 
Viisumit 

Suomalaiset eivät tarvitse viisumia, vaan voimassa oleva passi riittää. HUOM. Passin tulee olla 

voimassa 6 kk maahan saapumisesta. 

Vakuutus 

Jokaisella matkalle osallistuvalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus, joka kattaa 

sairastapauksessa tai muussa vastaavassa tarpeessa terveydenhoitokulut. Tarkistathan oman 

vakuutuksesi voimassaolon sekä vakuutuksen peruutusturvan ehdot.  

Rokotukset 

Rokotuksia ei varsinaisesti vaadita, mutta A- ja B-hepatiittirokotusta 

suositellaan.Keltakuumerokotus on suositeltava riskiarvion perusteella. Zikavirus on levinnyt 

viime vuosina Etelä-Amerikassa vauhdilla. Hyttysten levittämään zikavirukseen ei ole rokotetta, 

joten hyttysiltä suojautuminen on oleellista. Tarkista aina rokotusvaatimukset terveyskeskuksesta 

tai matkailuklinikan rokotusneuvonnasta. Lisätietoja THL:n matkailijan terveysoppaasta. 

Valuutta 

Argentiinassa on rahayksikkönä Argentiinan peso (ARS), joka käy maksuvälineenä vain 

Argentiinassa. Valuuttaa saa Suomesta etukäteen varaamalla. Käteisellä maksaminen on 

yleensä korttimaksua edullisempaa. Suosittelemme ottamaan varavaluuttana mukaan USA:n 

dollareina, etenkin pienet setelit hyväksytään useassa paikassa maksuvaluuttana. Visa-kortti on 

Master-cardia toimivampi, vaikka Master Card myös paikoin toimii. Tarkista valuutan saatavuus 

ja kurssi www.forex.fi. 

Aikaero Suomeen  

Argentiina Suomen talviaikana - 5h, kesäaikana -6h.  

(GMT -3) 

Sähkövirta 

Sähkövirta on Argentiinassa 220V. Suomalaiset sähkölaitteet vaativat adapterin. 

Matkapuhelimet 

Tarkista puhelimesi kuuluvuus kohteissa operaattoriltasi. 

Ilmasto 

Argentiinan ilmasto on vaihteleva: lauhkea ja kostea Pampalla, kylmä ja kostea Patagonian 

länsiosassa, subtrooppinen Mesopotamian pohjoisosassa ja kuuma luoteessa. Marraskuusta 

maaliskuuhun keskilämpötila on 23° C ja kesäkuusta syyskuuhun 12° C. 

Uskonto 

Uskonnoista roomalaiskatolilaisuus on Argentiinassa, mutta kaikilla uskontosuunnilla, myös 

afrikkalaisperäisillä luonnonuskonnoilla on edustajansa. 

Maastapoistumismaksu 

Argentiinasta poistuttaessa maksua ei peritä. HUOM! Maksut saattavat muuttua paikallisten 

viranomaisten toimesta. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
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Ruoka ja juoma 

Suosittelemme juomaan pullovettä. Kuumennettua tai tableteilla puhdistettua vettä voi myös 

juoda. 

Ympäristöystävällinen matkailu 

Yritämme toimia ekologisten periaatteiden mukaan ja kunnioittaa paikallisia ihmisiä, tapoja 

sekä eläimistöä kaikilla matkoillamme. 

Turvallisuus 

Opastetuilla matkoilla pysytellään turvallisilla alueilla. Etenkin suurissa kaupungeissa 

taskuvarkaudet ovat mahdollisia ja yöaikaan liikkuminen tietyillä alueilla voi olla turvatonta. 

Yleinen varovaisuus on matkan aikana suotavaa ja arvotavaroista kannattaa pitää erityisesti 

huolta. 

Chile - huomioitavaa 
Viisumit 

Chileen matkustavat lomailijat eivät tarvitse viisumia alle 90 päivän maassa oleskelulle. 

Maahan saavuttaessa jaetaan kuitenkin kaksiosainen turistikortti, josta ensimmäinen osa 

jätetään täytettynä viranomaisille. Toinen osa jätetään vastaavasti maasta poistuttaessa, joten 

se kannattaa pitää hyvässä tallessa koko matkan ajan. 

Vakuutus 

Jokaisella matkalle osallistuvalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus, joka kattaa 

sairastapauksessa tai muussa vastaavassa tarpeessa terveydenhoitokulut. Tarkistathan oman 

vakuutuksesi voimassaolon sekä vakuutuksen peruutusturvan ehdot.  

Huomioithan matkasi erikoisluonteen ja tarkistat vakuutuksen kattavuuden myös siltä osin. 

Monissa kohteissa vakuutuksen tulee olla voimassa myös yli 3000 metrin korkeudessa 

liikuttaessa ja tällöin kattaa myös vuoristotauti. 

Monilla vaellus- tai sukellusmatkoilla tarvitaan laajempi vakuutus, joka kattaa esim. 

sukeltamisen tai jäätiköllä liikkumisen. Tarkistathan vakuutuksesi sisällön vakuutusyhtiöstäsi. 

Rokotukset 

Rokotuksia ei näihin maihin korkean hygieniatason vuoksi varsinaisesti vaadita mutta A-

hepatiitti rokote on erittäin suositeltava. Chilessä vaaditaan myös kuumerokotustodistus, mikäli 

maahan saavutaan keltakuumeen esiintymisalueilta. Malariataudin vaara on olemassa 

viidakkoalueilla ja lavantaudin vaara on tavallisten turistikohteiden ulkopuolella alkeellisissa 

oloissa. Tarkista aina rokotusvaatimukset terveyskeskuksesta tai matkailuklinikan 

rokotusneuvonnasta www.rokote.fi 

Valuutta 

Chilen valuutta on nimeltään peso (Peso Chileno). Valuuttaa saa Suomesta etukäteen 

varaamalla. Tarkista saatavuus ja kurssi www.forex.fi. 

Aikaero Suomeen  

Chile -7h. 

Sähkövirta 

Chilessä sähkövirta on 220 V (50 Hz). Suomalaiset tarvitsevat adapterin. 

http://www.rokote.fi/
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Ilmasto 

Vuoristo ja meri vaikuttavat suurelta osalta maan ilmastoon. Meren vaikutuksen ansiosta 

maassa on melko leuto ilmasto. Maiden paikallinen ilmasto vaihtelee kuitenkin suuresti riippuen 

maantieteellisestä sijainnista. Suurkaupungeissa saattaa lämpötila nousta kuitenkin korkealle 

varsinkin kesäaikaan joulukuun alusta maaliskuun alkuun. Huhtikuusta marraskuun loppuun 

lämpötila on alhaisempi. Sateet ovat yleisempiä Santiagossa de Chilessä. 

Uskonto 

Uskonnoista roomalaiskatolilaisuus on Chilessä merkittävin, mutta kaikilla uskontosuunnilla, myös 

afrikkalaisperäisillä luonnonuskonnoilla, on edustajansa. 

Valokuvaus 

Etelä-Amerikan väestö on hyvin valokuvauksellista. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu luvan 

pyytäminen kuvattavalta henkilöltä, ennen kuvan ottamista.Valokuvaamisesta saatetaan 

myös pyytää tippiä. 

Ruoka ja juoma 

Kaiken veden ja juoman tulee olla teollisesti pullotettua. Myös salaatti ja vihannekset tulee 

huuhdella pullotetulla vedellä. Kuumennettua tai tableteilla puhdistettua vettä voi juoda. 

Ympäristöystävällinen matkailu 

Yritämme toimia ekologisten periaatteiden mukaan ja kunnioittaa paikallisia ihmisiä, tapoja 

sekä eläimistöä kaikilla matkoillamme. 

Turvallisuus 

Chile on turvallinen maa. Suurkaupungeissa ja väenpaljouden keskellä taskuvarkaudet ovat 

kuitenkin mahdollisia ja yöaikaan liikkuminen tietyillä alueilla voi olla turvatonta. Arvokorut ja -

kellot kannattaa jättää kotiin. Yleinen varovaisuus maalaisjärjen puitteissa on koko matkan 

aikana suotavaa. 

Uruguay - huomioitavaa 
Vakuutus 

Jokaisella matkalle osallistuvalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus, joka kattaa 

sairastapauksessa tai muussa vastaavassa tarpeessa terveydenhoitokulut. Tarkistathan oman 

vakuutuksesi voimassaolon sekä vakuutuksen peruutusturvan ehdot.  

Huomioithan matkasi erikoisluonteen ja tarkistat vakuutuksen kattavuuden myös siltä osin. 

Monissa kohteissa vakuutuksen tulee olla voimassa myös yli 3000 metrin korkeudessa 

liikuttaessa ja tällöin kattaa myös vuoristotauti. 

Monilla vaellus- tai sukellusmatkoilla tarvitaan laajempi vakuutus, joka kattaa esim. 

sukeltamisen tai jäätiköllä liikkumisen. Tarkistathan vakuutuksesi sisällön vakuutusyhtiöstäsi. 

Viisumit 

Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Uruguayhin matkustettaessa alle 90 päivän matkoilla. 

Valuutta 

Uruguayn valuutta on nimeltään Peso (Peso Uruguayo). Voit tarkistaa päivän vaihtokurssin 

internetistä: www.forex.fi 
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Aikaero Suomeen  

Uruguay -5h. 

Sähkövirta 

Uruguayssa sähkövirta on 220V (50hz). Suomalaiset tarvitsevat adapterin. 

Ilmasto 

Meren vaikutuksen ansiosta maassa on melko leuto ilmasto. Maiden paikallinen ilmasto 

vaihtelee kuitenkin suuresti riippuen maantieteellisestä sijainnista. Suurkaupungeissa saattaa 

lämpötila nousta kuitenkin korkealle varsinkin kesäaikaan joulukuun alusta maaliskuun alkuun. 

Huhtikuusta marraskuun loppuun lämpötila on alhaisempi. 

Uskonto 

Uskonnoista roomalaiskatolilaisuus on Uruguayssa merkittävin, mutta kaikilla uskontosuunnilla, 

myös afrikkalais-peräisillä luonnonuskonnoilla, on edustajansa. 

Maastapoistumismaksu 

Uruguayssa kansainvälisellä lentokentällä peritään maastapoistumismaksu, joka on noin 40USD 

kansainvälisillä lennoilla ja 19USD Montevideo-Buenos Aires lennoilla. Maastapoistumismaksu 

maksetaan henkilökohtaisesti maasta poistuttaessa. HUOM! Maksut saattavat muuttua 

paikallisten viranomaisten toimesta. 

Valokuvaus 

Etelä-Amerikan väestö on hyvin valokuvauksellista. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu luvan 

pyytäminen kuvattavalta henkilöltä, ennen kuvan ottamista.Valokuvaamisesta saatetaan 

myös pyytää tippiä. 

Ruoka ja juoma 

Kaiken veden ja juoman tulee olla teollisesti pullotettua. Myös salaatti ja vihannekset tulee 

huuhdella pullotetulla vedellä. Kuumennettua tai tableteilla puhdistettua vettä voi juoda. 

Ympäristöystävällinen matkailu 

Yritämme toimia ekologisten periaatteiden mukaan ja kunnioittaa paikallisia ihmisiä, tapoja 

sekä eläimistöä kaikilla matkoillamme. 

Turvallisuus 

Uruguay on turvallinen maa. Suurkaupungeissa ja väenpaljouden keskellä taskuvarkaudet 

ovat kuitenkin mahdollisia ja yöaikaan liikkuminen tietyillä alueilla voi olla turvatonta. Arvokorut 

ja -kellot kannattaa jättää kotiin. Yleinen varovaisuus maalaisjärjen puitteissa on kuitenkin koko 

matkan aikana suotavaa 

Brasilia - huomioitavaa 
Viisumit 

Suomalaiset eivät tarvitse viisumia, vaan voimassa oleva passi riittää. HUOM. Passin tulee olla 

voimassa 6 kk maahan saapumisesta. 

Vakuutus 

Jokaisella matkalle osallistuvalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus, joka kattaa 

sairastapauksessa tai muussa vastaavassa tarpeessa terveydenhoitokulut. Tarkistathan oman 

vakuutuksesi voimassaolon sekä vakuutuksen peruutusturvan ehdot.  
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Huomioithan matkasi erikoisluonteen ja tarkistat vakuutuksen kattavuuden myös siltä osin. 

Monissa kohteissa vakuutuksen tulee olla voimassa myös yli 3000 metrin korkeudessa 

liikuttaessa ja tällöin kattaa myös vuoristotauti. 

Monilla vaellus- tai sukellusmatkoilla tarvitaan laajempi vakuutus, joka kattaa esim. 

sukeltamisen tai jäätiköllä liikkumisen. Tarkistathan vakuutuksesi sisällön vakuutusyhtiöstäsi. 

Rokotukset 

Vaadittavia rokotuksia ei varsinaisesti ole, mutta A- ja B-hepatiittirokotusta suositellaan. 

Keltakuumerokotus ei ole ehto maahan pääsylle, mutta joissain osissa maata keltakuumetta 

esiintyy, joten rokotus on suositeltava. Zikavirus on levinnyt viime vuosina Etelä-Amerikassa 

vauhdilla. Hyttysten levittämään zikavirukseen ei ole rokotetta, joten hyttysiltä suojautuminen 

on oleellista. Tarkista aina rokotusvaatimukset terveyskeskuksesta tai matkailuklinikan 

rokotusneuvonnasta. Lisätietoja THL:n matkailijan terveysoppaasta. 

Valuutta 

Brasilian valuutta on Real. Valuuttaa saa Suomesta etukäteen varaamalla. Tarkista saatavuus 

ja kurssi www.forex.fi. 

Aikaero Suomeen  

Aikaero Brasíliassa Suomen talviaikana -5h ja Suomen kesäaikana -6h. GMT -3. 

Sähkövirta 

Brasiliassa Rio de Janeirossa, Sao Paulossa ja Salvadorissa sähkövirta on 110/120 V, muilla 

alueilla 220 V. Suomalaiset sähkölaitteet vaativat adapterin. 

Matkapuhelimet 

Tarkista puhelimesi kuuluvuus kohteissa operaattoriltasi. 

Ilmasto 

Yleinen sääntö on että Brasiliassa on talvi kun Suomessa on kesä ja päinvastoin. Sää Bahiassa 

on kuitenkin kesäinen ympäri vuoden ja talviaikanamme keskilämpötila on yli 30 °C. 

Manauksessa vallitsee trooppinen ilmasto, jossa sää on kosteaa ja lämmintä. Lämpötila talvella 

on 32–35 °C. Talvenamme Riossa on kesä, maisema on vihreä ja ilma lämmin. Keskilämpötila 

on yli 25 °C. 

Uskonto 

Uskonnoista roomalaiskatolilaisuus on Brasiliassa merkittävin, mutta kaikilla uskontosuunnilla, 

myös afrikkalaisperäisillä luonnonuskonnoilla on edustajansa. Länsiafrikkalaistaustaista 

candomble-uskontoa harjoitetaan etenkin Bahian osavaltiossa. 

Maastapoistumismaksu 

Brasiliasta poistuttaessa maksua ei peritä. HUOM! Maksut saattavat muuttua paikallisten 

viranomaisten toimesta. 

Valokuvaus 

Etelä-Amerikan väestö on hyvin valokuvauksellista. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu luvan 

pyytäminen kuvattavalta henkilöltä, ennen kuvan ottamista.Valokuvaamisesta saatetaan 

myös pyytää tippiä. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317
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Ruoka ja juoma 

Kaiken veden ja juoman tulee olla teollisesti pullotettua. Myös salaatti ja vihannekset tulee 

huuhdella pullotetulla vedellä. Kuumennettua tai tableteilla puhdistettua vettä voi juoda. 

Ympäristöystävällinen matkailu 

Yritämme toimia ekologisten periaatteiden mukaan ja kunnioittaa paikallisia ihmisiä, tapoja 

sekä eläimistöä kaikilla matkoillamme. 

Turvallisuus 

Opastetuilla matkoilla pysytellään turvallisilla alueilla. Etenkin suurissa kaupungeissa 

taskuvarkaudet ovat mahdollisia ja yöaikaan liikkuminen tietyillä alueilla voi olla turvatonta. 

Yleinen varovaisuus on matkan aikana suotavaa ja arvotavaroista kannattaa pitää erityisesti 

huolta. 

 


