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Suomen Kuvausmatkat oy

ETELÄMANTEREEN ERIKOISRISTEILY
2019
Risteilypaketti: Ke 30.10. - To 14.11.2019
Kesto: 		
16 pv (koko matka 20 pv)
Ryhmäkoko: 10+1 henkilöä
Hinta: 		
alk. 10.780 eur
Kohdemaat: Argentiina, Etelämanner
Lentopaketti: Ma 28.10.-La 16.11.2019
		*Lennot Ushuaiaan
		
*Majoitus Buenos Aires 29.10.2019
		
*Majoitus Buenos Aires 14.11.2019
Hinta: 		
1.700 eur

Pääkohteet:
		
		

Etelämanner
Buenos Aires, Ushuaia
Tierra del Fuegon kansallispuisto

Ruokailut:
Aamiaismajoitus
		Risteilyllä täysihoito

Lennot:
Kansainväliset lennot:
		•HEL – - Buenos Aires
		•Buenos Aires -- HEL
		Kotimaanlennot:
		•Buenos Aires – Ushuaia
		•Ushuaia - Buenos Aires
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta kiinnostuneet.
Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään normaalia
		
terveydentilaa. Retket eivät edellytä
		
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
		
Lisätiedot:
info@kuvausmatkat.fi
		
www.Kuvausmatkat.fi
		
Jouni Klinga, puh. 0400 191 348
		
Toimisto, puh. 050 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj
Esitteen kuvat aikaisemmilta matkoilta: Jouni Klinga ja Roy Mangersnes
(kansi ja sivu 2).
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ETELÄMANTEREEN ERIKOISRISTEILY
2019
Kaukainen Etelämanner on monelle se viimeinen saavuttamaton manner maailmassa. Pari kertaa Australian kokoinen manner on paria prosenttia lukuunottamatta ikuisen jään peitossa ja pitkät merimatkat säilyttävät mantereen eristyksissä muusta
maailmasta.
Tutustumismahdollisuuksia maailman suurimpien jäätikköjen ja jäävuorten maailmaan on useita, mutta kuvaus- ja luontoharrastajalle rajoittavana tekijänä on monesti kohteessa käytettävissä oleva aika. Klassisella Etelämantereen risteilyllä vierailu
uudella mantereella kestää merimatkojen jälkeen neljä päivää ja säiden salliessa
tehdään kaksi rantautumista päivässä. Kokonainen manner tarjoaa silti enemmän.
Kuvausmatkat toteuttaa yhteistyössä Wildphoton kanssa puhtaasti valokuvaajien
lähtökohdista toteutettavan risteilyn omalla pienellä aluksella. Käytössämme on jäävahvistettu MV Ushuaia, johon tällä erikoisristeilyllä otetaan maksimissaan 74 asiakasta. Ryhmämme jakautuu seitsemään kumivenekuntaan, joista yksi tulee olemaan
kokonaan suomalainen.
Etelämantereen risteily suuntautuu Ushuaiasta Etelämantereen niemimaan rannoille
ja Weddelin merelle. Matkan ajankohtana on marraskuun alku, joka tarjoaa varhaisena kevätajankohtana mahdollisuudet dramaattisiin valaistuksiin ja mahdollisuuden
seurata pesintää aloittelevien pingviinien soidinvaiheita. Edelleen kuvauksellisuutta
ajatellen keväällä pingviiniyhdyskunnat ovat vielä verraten puhtaita ja parhaimmillaan
pingviinejä voidaan nähdä ja kuvata omassa lumisessa ja jäisessä ympäristössä.
Etelämantereen risteilyillä säätila määrää aina lopullisesti tehtävät vierailukohteet ja
risteilyreitin. Oheisessa kartassa on esiteltynä tavoitteellinen risteilyreitti, mikäli kevään 2019 jäätilanne sen sallii. Jäätilanteen ohella kaikki risteilyt ovat myös alisteisia
tuuliolosuhteille ja kunkin päivän rantautumiskohteet määräytyvät tuuliennusteiden
mukaan - mitkä rannat ovat mahdollisia rantautua minkäkinlaisissa sääoloissa.
Tulemme viettämään kaikkiaan 9 päivää Etelämantereella, joka on pituudeltaan lähes kaksinkertainen niin sanottuun klassiseen Etelämantereen risteilyyn verrattuna. Toinen Kuvausmatkojen erikoismatkan piirre on kuitenkin rantautumiskohteissa
viettämämme aika. Koska koko alus on kuvaajien ja muiden perusteellisesta luonnon havainnoimisesta kiinnostuneiden käytössä, niin voimme viipyä huomattavasti
normaaleja risteilyjä pidempään rantautumiskohteissa. Lisäksi rantautumiskohteissa
pyritään huomioimaan myös liikkuminen parhaissa valaistusolosuhteissa.
Etelämantereen risteilypakettiin sisältyy kahden yön majoituspaketti Ushuaiassa ennen risteilyä. Lentopaketti väliyöpymisineen tarjotaan erikseen, ja halukkaille voidaan
räätälöidä myös oma saapumisohjelma, johon voidaan sisällyttää myös retkikohteita
Etelä-Amerikassa joko matkan alussa tai risteilyn jälkeen.
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ETELÄMANNER
28.10.-16.11.2019
Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Ma 28.10.2019 Helsinki – Buenos Aires
Matka alkaa Helsinki-Vantaalta Euroopan välilaskupaikan kautta Buenos Airesiin.
Alustava lentoreitti:
HEL FRA 1815 1950
FRA BUE 2155 0645
Mannertenvälisille lennoille voimme antaa tarjouksen myös Business-luokan lennoista. Muutokset lentoreitissä ovat mahdollisia ja lopullinen lentoreitti vahvistetaan n.
10 kk ennen matkaa.
Ti 29.10.2019 Saapumien Buenos Airesiin (A)
Saavumme aamulla / aamupäivällä Buenos Airesin lentokentälle, josta lentokenttäkuljetus hotelliin kaupungin keskustassa. Hotellihuoneet ovat saatavissa normaalin
kirjautumiskäytännön mukaisesti viimeistään klo 15.00 alkaen. Vapaa iltapäivä matkasta ja aikaerosta palautuen. Samalla on kuitenkin mahdollisuus tutustua ydinkeskustassa olevalta hotellilta käsin kaupungin puistoihin tai kauppakujiin. Buenos Aires
on tangon pääkaupunki ja kaupungin suurimpia kuuluisuuksia ovat tango-illat.
Illalla on mahdollisuus lisähintaiseen Viejo Almacen -tangoesitykseen klo 20.00.
Tangoesitys ja päivällinen peruskatsomossa á 140 eur,
VIP-katsomossa á 180 eur. Hintoihin sisältyy kuljetukset hotellilta ja takaisin.
www.viejoalmacen.com.ar/
Majoittuminen: Emperador Hotel tai vastaava.
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Ke 30.10.2019 Buenos Aires - Ushuaia (A)
Hyvin levätyn yön jälkeen matkamme jatkuu noin 3,5 tunnin aamulennolla Argentiinan
Tulimaahan, Ushuaian kaupunkiin.
Majoittuminen: Arakur Ushuaia tai vastaava
To 31.10.2019 Ushuaia (A)
Vapaapäivä Ushuaiassa. Pitkien lentojen jälkeen päivän voi käyttää aikaerosta palautumiseen ja Ushuaian upeiden vuorimaisemien ihasteluun. Osallistujille tullaan
tarjoamaan mahdollisuus osallistua puolen päivän retkelle Tierra del Fuegon kansallispuistoon. Muista retkikohdemahdollisuuksista ilmoitetaan osallistujille myöhemmin
erikseen.
Majoittuminen: Arakur Ushuaia tai vastaava
Pe 1.11.2019 Ushuaia - Draken salmi (A, P)
Aamupäivällä on edelleen aikaa tutustua Ushuaian nähtävyyksiin sekä tehdä mahdollisia viime hetken varustepäivityksiä ennen risteilyä.
Iltapäivällä siirrymme MV Ushuaialle ja valmistaudumme illalla alkavaan risteilyyn
kohti Etelämannerta.
Majoittuminen: MV Ushuaia
La 2.11.2019 Draken salmi (A, L, P)
Koko päivä merellä. Merenkäynnin mahdollistaessa on halukkailla mahdollisuus merilintujen, kuten liitäjien ja albatrossien tarkkailuun
ja kuvaamiseen.
Majoittuminen: MV Ushuaia
Kartta:
Viitteellinen risteilysuunnitelma Etelämantereen erikoisristeilylle. Reitin molemmat
ääripäät eli käynti Weddelin merellä ja etelämpänä Lemairen kanaalissa ovat vahvasti
vallitsevasta jäätilanteesta riippuvaisia.
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Su 3.11.2019 Draken salmi - Shetlanninsaaret (A, L, P)
Alustavan ohjelman mukaisesti illalla saavumme Shetlanninsaarille ja säätilan salliessa teemme matkan ensimmäisen rantautumisen.
Majoittuminen: MV Ushuaia
Ma 4.11. - To 12.11.2019 Etelämanner (A, L, P)
Risteilyohjelmassa seuraavan yhdeksän päivän ohjelmana on tutustuminen Etelämantereen niemimaan
kiinnostavimmissa pingviini- ja maisemakohteissa.
Vierailukohteita ovat esimerkiksi Artarctic Sound, Deception island, Astrolab, Lemaire Channel ja Weddelin
meri. Lopullinen matkareitti ja vierailukohteet määräytyvät sen mukaan, mitkä kohteista ovat vierailumme
ajankohtana jo vapautuneet jäistä ja mitkä taasen
ovat edelleen jääkenttien sulkemia. Jokainen vuosi
on jäätilanteen suhteen erilainen. Retkeily Etelämantereella on sen vuoksi aina oma pieni seikkailu, jossa
aluksen kapteeni ja retkikunnan johtaja tekevät lopulliset päätökset sekä matkan tavoitteiden että kulloisenkin jäätilanteen ja säätilan mukaan.
Etelämantereella on varauduttava aina myös siihen,
että voimakkaiden tuulten vuoksi jonakin päivänä rantautuminen ei ole mahdollista. Pidennetyllä risteilyllä
tällaistenkin päivien sattuessa kohdalle tilannetta voidaan silti paikata seuraavina päivinä. Ja vastaavasti
rantautumiskohteissa voidaan viettää aikaa maksimaalisesti aluksen perusrutiinit kuten ruokailut huomioon ottaen.
Liikkuminen Etelämantereella tulee tapahtumaan
omana suomalaisena ryhmänä, joka monesti helpottaa kuvauskohteiden äärellä toimimista. Kullakin kansallisuudella kun on usein hiukan erilaisia suhtautumisia esimerkiksi toisten kuvaajien huomioimiseen.
Rantautumisten ohella osa retkistä toteutetaan kumiveneajeluina sekä lintujen ja
hylkeiden, mutta myös jäävuorimaisemien kuvaamiseksi. Alukselta tehtävien retkien
ohella koko oleskelumme Etelämantereen vesillä on aktiivista kuvaus- ja tarkkailuaikaa. Aluksellamme on hyvät kansitilat, joilta pääsee havainnoimaan ja kuvaamaan
maisemia eri korkeustasoilta myös aluksella ollessamme.
Majoittuminen: MV Ushuaia
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Pe 13.11.2019 Draken salmi (A, L, P)
Paluupäivä Draken salmen yli takaisin Etelä-Amerikan rannikolle.
Majoittuminen: MV Ushuaia
La 14.11.2019. Saapuminen Ushuaiaan (A)
Aikataulun mukaisesti saavumme aamuun mennessä Ushuaian satamaan. Aamiaisen jälkeen on edelleen vapaata aikaa Ushuaian rannoilla tai kaupungissa. Varaamme paikan matkatavaroiden säilytykseen päivän ajaksi ja iltapäivällä aloitamme kotimatkan lennolla Buenos Airesiin.
USH BUE 1725 2045
Saavumme Buenos Airesin kaupunkikentälle, josta on sujuva yhteys tuttuun keskustahotelliimme.
Majoittuminen: Hotel Emperador tai vastaava.
Su 15.11.2019 Buenos Aires - Frankfurt (A)
Iltapäivällä siirrymme Buenos Airesin kansainväliselle lentokentälle. Paluulento Eurooppaa alkaa illalla Lufthansan siivin kohti Frankfurtia.
BUE FRA 1805 1120
FRA HEL 1330 1700
Ma 16.11.2019 Frankfurt - Helsinki
Päivälento Frankfurtista saapuu Helsinkiin klo 17.00.
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Hinnoittelu

Matkan hinta muodostuu risteilypaketista ja lentopaketista.
Risteilypaketti:
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinta: 		
Kohdemaat:

Ke 30.10. - To 14.11.2019
16 pv (koko matka 20 pv)
10+1 henkilöä
alk. 10.780 eur
Argentiina, Etelämanner

Risteilypaketin palvelut alkavat Ushuaian lentokentältä lentokentältä 30.10.2019 ja
päättyvät risteilyn päättyessä Ushuaian lentokentälle / hotelliin 14.11.2019.
Varattavissa olevat hyttivaihtoehdot ja hinnat (sisältyy em. majoitus Ushuaiassa):
1. Standard TWIN -hytti. Hytti 416. Jaettu kahden hengen hytti. Hinta á 10.780 eur / hlö
* Hytissä on kerrossänky, wc- ja suihkutilat jaettu naapurihytin kanssa.
* Hytti sijaitsee Standard-kannella, hyteissä on porthole-ikkuna.
2. Standard SGL -hytti. Hytti 422. Yhden hengen hytti. Hinta á 17.300 / hlö
* Hytissä on kerrossänky, wc- ja suihkutilat jaettu naapurihytin kanssa.
* Hytti sijaitsee Standard-kannella, hyteissä on porthole-ikkuna.
3. Standard Plus TWIN -hytti. Hytti 637,640. Jaettu 2h hytti. Hinta á 12.740 eur / hlö
* Hytissä on kaksi vierekkäistä vuodetta ja omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee Standard-kannella, hyteissä on porthole-ikkuna.
4. Standard Plus SGL -hytti. Hytti 630. Yhden hengen hengen hytti. Hinta á 19.100 eur / hlö
* Hytissä on kaksi vierekkäistä vuodetta ja omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee Standard-kannella, hyteissä on porthole-ikkuna.
5. Premium TWIN -hytti. Hytti 205. Jaettu kahden hengen hytti. Hinta á 13.640 eur / hlö
* Hytissä on kaksi vierekkäistä vuodetta ja omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee Yläkannella, hyteissä on normaali ikkuna.
6. Suite -hytti. Hytti 202. Jaettu kahden hengen hytti. Hinta á 15.640 eur / hlö
* Hytissä on yksi parivuode, sohva, oleskelutila ja omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee Yläkannella, hyteissä on normaali ikkuna.
7. Suite -hytti. Hytti 204. Jaettu kahden hengen hytti. Hinta á 15.640 eur / hlö
* Hytissä on 3 alavuodetta, sohva, oleskelutila ja omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee Yläkannella, hyteissä on normaali ikkuna.
Lentopaketti:
Ma 28.10.-La 16.11.2019
*Lennot Helsingistä Ushuaiaan Economy-luokassa
*Majoitus Buenos Aires 29.10.2019
*Majoitus Buenos Aires 14.11.2019
Hinta:

á 1.700 eur / hlö, 1hh lisä á 190 eur
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Yläkansi.

Main deck

Alakansi, Standard-hytit.

