ETELÄ-AMERIKAN KIERTOMATKA
30.1-15.2.2022
Santiago de Chile - Casablanca - Viña del Mar- Mendoza Buenos Aires - Montevideo, Uruguay - Iguazun putoukset Rio de Janeiro

HINTAAN SISÄLTYY
• lennot Helsinki – Santiago de Chile/ Rio
De Janeiro – Helsinki turistiluokassa
• Etelä-Amerikan sisäiset lennot
turistiluokassa
• majoitus kahden hengen huoneessa
• ohjelmassa mainitut ateriat
• ohjelmassa mainitut retket ja sisäänpääsyt
• asiantuntijaoppaan palvelu kohteessa
5 996 €
Hinta vahvistuu helmikuussa 2021.

Matkalle Tyyneltä valtamereltä Atlantille on koottu kaikki alueen parhaat
palat!
Erilaisia kaupunkeja, kauniita maaseutumaisemia ja viinitiloja. Andien juurelle
levittäytyvä Santiago de Chile ja omaperäisestä arkkitehtuuristaan kuulu, 45
kukkulalle rakennettu satamakaupunki Valparaiso, pittoreski Colonia del
Sacramento Uruguayssa, Argentiinan sykkivä pääkaupunki Buenos Aires ja
sitä ympäröivä vehreä tasanko, Pampas, sekä mahtavat Iguassun
vesiputoukset. Matka Mendozaan maailman pisimmän vuorijonon
serpentiiniteillä läpi uskomattomien maisemien on elämys. Matkan kruununa
Rio de Janeiro – yksi maailman kauneimmista kaupungeista.

asiantuntijaopas
Suomalainen
Päivi
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MATKAOHJELMA
1. päivä 30.1.2022
Lento Santiago de Chileen

2. päivä 31.1.2022
Santiago de Chile
Saavutaan Santiago de Chileen. Kiertoajelulla saadaan jo käsitys Andien juurella
sijaitsevasta Chilen pääkaupungista. Tämä kahdeksan miljoonan asukkaan
pääkaupunki on tänä päivänä yksi Etelä-Amerikan moderneimmista kaupungeista.
Iltapäivällä jatketaan kaupunkikierrosta yhteisen lounaan jälkeen. Päivän aikana
käydään vanhassa keskustassa sijaitsevalla vilkkaalla Plaza del Armaskeskusaukiolla ihailemassa La Catedral Metropolitanaa, joka on jo viides katedraali
samalla paikalla. Siirrytään San Cristobal -kukkulalle, josta aukeaa huikeat maisemat
pääkaupungin yli. Nähdään vielä moderni Santiagon keskusta, jossa sijaitsee muun
muassa Etelä-Amerikan korkein rakennus, Costanera Center. (L)
3. päivä 1.2.2022
Viinitilavierailu
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti rannikkoa. Pysähdytään Casablancalaaksossa ja vieraillaan viinitilalla, jossa viljellään pääasiassa rypäleitä laakson
kuuluisan valkoviinin tuotantoon. Tyynen valtameren läheisyys ja sieltä puhaltavat
mineraalipitoiset tuulet antavat Sauvignon Blancille, Chardonnaylle ja Rieslingille
ainutlaatuisen ja raikkaan maun. Lounas viinitila Viña Marin ravintolassa koostuu
useammasta osasta, ja sisältää viinitilan enologin suositteleman juoman. Ajo Viña
del Mariin, majoittuminen. (A,L)
4. päivä 2.2.2022
Valparaíso ja Viña del Mar
Aamiaisen jälkeen tutustutaan satamakaupunki Valparaisoon, joka on rakennettu 45
kukkulalle. Tämä kaikissa sateenkaaren väreissä hehkuva kaupunki tunnetaankin
nimenomaan omaperäisestä arkkitehtuuristaan. Valparaisossa kapeat kujat kipuavat
kohti kukkuloiden huippuja, joiden rinteiltä värikkäät talot suorastaan kurkottavat
mereen. Osa Valparaisoa on myös Unescon maaailmanperintölistalla. Lounas, jonka
jälkeen matka palataan hienostuneeseen Vina del Marin kaupunkiin, joka on
moderneine taloineen Valparaison vastakohta. (A,L)
5. päivä 3.2.2022
Andien yli
Aamiainen. Lähtö Andien yli Argentiinan puolella sijaitsevaan Mendozaan.
Ensimmäisenä matkan varrella on Aconcagua-laakso, jossa vuorten rinteillä
kasvatetaan avokadoa, sitrushedelmiä kuin myös viinirypäleitä. Vierailu alpakan
jalostaja Quintessencellä, jonka alpakkoja viedään myös Suomeen. Tilan
myymälässä voi ihailla ensiluokkaisia tekstiilituotteita, joita voi halutessaan ostaa
myös kotiin viemiseksi. Laakson jälkeen aloitetaan nousu kohti 3000 metrissä
sijaitsevaa Argentiinan ja Chilen välistä Los Libertadores –rajaa. Matka vuoristoista
serpentiinitietä pitkin, maailman pisimmällä vuorijonolla, on jo itsessään yksi päivän
kohokohdista. Matkan varrella nähdään myös Etelä-Amerikan korkein vuori
Aconcagua, jonka huippu yltää lähes 7000 metriin. Lounas kyläravintolassa. Majoitus
Mendozassa. (A,L)
6. päivä 4.2.2022
Terveyskylpylän mineraaleja
Aamiaisen jälkeen ajo Cacheutan terveyskylpylään, joka sijaitsee 40 kilometriä
Mendozasta lounaaseen. Vietetään koko päivä terveyskylpylässä, jossa voit nauttia
esimerkiksi eriasteisista kuumavesialtaista, joiden luonnonmukaiset mineraalit
hellivät ihoa. Ulkoilmassa sijaitsevilta altailta avautuu huikea maisema kohti Andeja.
Saunan ystäville löytyy maanalainen luolasauna, jossa on hyvä rentouttaa pitkästä
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matkasta jäykistyneitä lihaksia. Iltapäivällä lounas, joka koostuu perinteiseen
argentiinalaiseen tapaan maukkaasta grillilihasta ja erilaisista kasviksista. Paluu
Mendozaan. (A,L)
7. päivä 5.2.2022
Oliiviöljyä ja viiniä
Aamiaisen jälkeen tutustutaan oliiviöljyntuotantoon. Mendozan lääni on ennen
kaikkea tunnettu viininviljelyalue, sillä runsaat 60 % Argentiinan viineistä tulee tältä
alueelta. Tutustaan Bodegas Lopezin tilaan Maipussa, joka on yksi perinteisimmistä
ja vanhimmista viinintuottajista Argentiinassa. Nautitaan lounas maistellen tilan eri
viinejä. Viinitilalta jatketaan matkaa lentokentälle. Lento Buenos Airesiin saapuu
myöhään illalla. (A,L)
8.päivä 6.2.2022
Buenos Aires, Argentiina
Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros Argentiinan sykkivässä pääkaupungissa.
Lounaan jälkeen omaa aikaa, jonka voi viettää vaikka San Telmon klubeissa
milongaa tai tangoa katsellen. (A,L)
9.päivä 7.2.2022
Montevideo, Uruguay
Aamusta lähdetään ylittämään Hopeajokea, Rio de La Plata –joen suuta
Montevideoon. Tehdään kaupunkikierros, jonka aikana saadaan tutustua
Montevideon tärkeimpiin nähtävyyksiin: eduskuntatalo, päätori, vanhakaupunki;
jälkimmäisen tekee houkuttelevaksi mielenkiintoinen yhdistelmä historiaa,
arkkitehtuuria ja nykykulttuuria. Vanhassakaupungissa sijaitsevat monet
Montevideon historiallisista rakennuksista. Monet näistä vanhoista rakennuksista on
kunnostettu ja ne toimivat nykyään tyylikkäinä kahviloina, kauppoina ja gallerioina.
Yhteinen lounas kierroksen aikana. Illalla omaa aikaa vaikka tutustua paikalliseen
tangoon tai milongaan. (A,L)
10.päivä 8.2.2022
Historiallinen Colonia del Sacramento
Aikaisen aamiaisen jälkeen suunnataan kohti pittoreskia Colonia del Sacramentoa,
Uruguayn historiallista satamakaupunkia. Kierros kuvauksellisessa ja
tunnelmallisessa pikkukaupungissa, joka löytyy myös Unescon
maailmanperintölistalta. Kävelykierroksen jälkeen vielä omaa aikaa tutustua
kaupunkiin ja sen lukuisiin katukahviloihin. Myöhään iltapäivällä saavutaan takaisin
Buenos Airesiin. Ilta tunnelmallisen ensiluokkaisen tangoshown merkeissä. Tangon
lomassa nautitaan illallinen. (A,P)
11.päivä 9.2.2022
Argentiinan pampa
Aamiainen. Aamulla suunnataan Argentiinan tasangolle, pampalle, joka levittäytyy
runsaat tuhat kilometriä Buenos Airesin ympärille. Pampaksen vehreällä tasangolla
laiduntaa yli 50 miljoonaa nautaa ja ei olekaan ihme, että alue on tunnettu gauchojen
eli argentiinalaisten ”cowboyden” kotina. Vieraillaan isolla maatilalla, estancialla,
jossa nähdään esitys gauchojen huikeista taidoista. Estancialla tarjotaan myös
tyypillinen argentiinalainen grillilounas. Illaksi palataan takaisin hotelliin. (A,L)
12.päivä 10.2.2022
Puerto Iguazu
Aamiaisen jälkeen lento Puerto Iguazuun, josta jatketaan Brasilian puolelle.
Saavutaan iltapäivällä hotelliin, jossa yhteinen ateria. Sen jälkeen omaa aikaa vaikka
uima-altaalla hotellin puutarhassa tai vierailla Parque de los aves -lintupuistossa,
joka on hotellin vieressä. (A,L)
13.päivä 11.2.2022
Iguassun putoukset Argentiinassa
Tänään saadaan ihailla mahtavia vesiputoksia Argentiinan puolella. Kaiken kaikkiaan
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on yli 270 vesiputousta noin 2700 metrin leveydeltä. Nähdään ylhäältä kuuluisa
"Garganta del Diablo" (pirun kurkku), n. 80 metrin putous. Lounas. Palataan
myöhään iltapäivällä hotelliimme Foz de Iguazussa. (A,L)
14.päivä 12.2.2022
Iguassun putoukset Brasiliassa
Aikaisen aamiaisen jälkeen lähdetään katsomaan vesiputouksia Brasilian puolella.
Suurin osa putouksista on Argentiinan puolella, minkä vuoksi onkin juuri Brasiliassa
sijaitsevista näköalapaikoista parasta ihailla tätä fantastista luonnonesitystä. Monet
vierailijat pitävät vesiputouksia yhtenä Etelä-Amerikan ehdottomasti parhaimmista
matkakohteista. Yhteinen lounas. Sen jälkeen lähdetään lentokentälle, mistä matka
jatkuu Rio de Janeiroon. Saavutaan illalla hotelliin. (A, L)
15.päivä 13.2.2022
Rio de Janeiro
Aamiaisen jälkeen tehdään pitkä kaupunkikierros Riossa. Tutustutaan Cristo
Corcovadoon, Sokeritoppaan ja ehditään nähdä jopa Favelan värikkäitä taloja.
Lounas. Myöhään iltapäivällä palataan hotelliin. Myöhemmin kuljetus
vanhankaupungin sambaklubiin missä orkesteri soittaa ja taitavat paikalliset antavat
näyttöä miten sambaa tanssitaan. (A, L)
16. päivä 14.2.2022
Aamiaisen jälkeen omaa aikaa tutustua lähemmin Rioon. Myöhään iltapäivällä
kuljetus lentokentälle ja lento Suomeen. (A)
17. päivä 15.2.2022
Saapuminen Helsinkiin.

ateriakoodit: A – aamiainen, L – lounas, P – päivällinen, PH – puolihoito, TH –
täysihoito, AI – all inclusive

LISÄTIEDOT
Lentoaikataulu (sitoumuksetta):
31.1. Helsinki - Amsterdam
18.10 - 19.50
KLM
31.1. Amsterdam - Santiago de Chile 21.20 - 11.10 +1 KLM
14.2. Rio de Janeiro - Amsterdam 20.50 - 12.15 +1 KLM
15.2. Amterdam - Helsinki
14.00 - 17.25
KLM
Lentoaikataulu vahvistuu helmikuussa 2021. Sisäisten lentojen aikataulu
vahvistetaan vasta lähempänä matkan ajankohtaa.
Majoitus 2022
Hotel Atton****, Santiago de Chile
Hotel Novotel ****, Viña del Mar
Hotel Huentala ****, Mendoza
Hotel Tanguero ****, Buenos Aires
Hotel Axsur****, Montevideo
Hotel San Martin****, Foz de Iguazu
Hotel Praia Copacabana ****, Rio de Janeiro
Oheinen hotellin tähtiluokitus perustuu paikalliseen luokitukseen, joka ei ole yhtenevä kaikissa
maissa. Luokitus voi antaa liian hyvän kuvan hotellista ja sen palveluista. Käytämme lisäksi
Lomalinjan sanallista kolmiportaista luokitusta (keskitasoinen – hyvätasoinen – erittäin
hyvätasoinen) antaaksemme todenmukaisemman kuvan majoituksesta. Erikoismajoituksiin
(mm. lodget, kotimajoitus, luostarit) luokitus ei sovellu. (Lomalinjan matkaehdot (1.7.2018),
kohta 9.1.)
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Lisämaksusta
• yhden hengen huone 1 119 €

Peruutusehto

MATKAN MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT 3
Varausmaksu 300 €/hlö, eräpäivä 7 vrk varauksesta, nettivarauksissa heti.
Loppumaksun eräpäivä 60 vrk ennen matkaa.
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, pidätetään varausmaksu
- 59 - 31 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50% matkan hinnasta
- 30 - 15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75% matkan hinnasta
- 14 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd, joka on asettanut
vakuuden Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon (KKV).
Matkoja on myynnissä rajoitettu määrä. Matkojen tiedot ja hinta perustuvat tämän
hetken tilanteeseen ja voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot, hinta ja saatavuus ovat
aina saatavissa lomalinja.fi –sivuiltamme tai toimistoistamme. Matkan varaushetkellä
vallitseva matkan sisältö, hinta ja matkaehdot muodostuvat osaksi matkasopimusta,
joten kehotamme tutustumaan niihin huolellisesti. Tarvittaessa annamme
mielellämme lisätietoja.
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Lomalinjan matkaehtoja
(yhdistelmä Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja Lomalinjan lisä- ja erityisehtoja).

Erityishuomiot

Vuoden 2020 matkan hinta perustuu 2.12.2019 voimassa olleisiin tariffeihin ja
valuuttakursseihin. Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta
laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa
voimassa ollutta valuuttakurssia.
Ryhmän minimikoko 15.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen.
PYYDÄMME TEITÄ LÄHETTÄMÄÄN PASSIKOPIONNE TOIMISTOOMME HETI
MATKAVARAUKSEN JÄLKEEN: matkustaja@lomalinja.fi

Tarkistakaa passinne voimassaolo ja kunto jo matkaa varatessanne ja hankkikaa
tarvittaessa uusi hyvissä ajoin ennen matkaa. Kehotamme hankkimaan
matkustajavakuutuksen jo matkavarauksen yhteydessä. Tarkistakaa, että
vakuutusturva on riittävä ja kattaa yllättävät sairastumiset ja tapaturmat sekä
mahdollisen sairaskuljetuksen Suomeen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi saatte ajankohtaiset tiedot
lomakohteenne terveystilanteesta ja rokotussuosituksista. Perusrokotuksina
suosittelemme jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotuksia sekä tarvittaessa MPR- ja
poliorokotuksia. Suosittelemme myös A(B)-hepatiittirokotusta maksatulehdusta
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vastaan. Lomamaanne matkustusturvallisuuteen liittyvät
ulkoasiainministeriön julkaisemat matkustustiedotteet löydätte Matkustaminen
-otsikon alta sivulta www.um.fi. Sivuilla on myös lomakohdettanne lähinnä olevan
Suomen edustuston yhteystiedot.
Muut lisätiedot

Etelä-Amerikassa lentoyhtiöt voivat muuttaa aikataulujaan hyvin lyhyellä
varoitusajalla, joten pidätämme oikeuden muutoksiin. Tutustukaa Lomalinjan
erityisehtoihin.

• Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.
• Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Lomalinja Oy on täysin
vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
• Lisäksi Lomalinja Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos
kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että Lomalinjasta tulee
maksukyvytön.
• Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista
www.lomalinja.fi/lomalinjanmatkaehdot
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