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Suomen Kuvausmatkat oy 

PATAGONIAN KIERTOMATKA 
& FALKLANDINSAARET 2019
Aika:   Ke 23.1. - Ma 11.2.2019
Kesto:   20 pv 
Ryhmäkoko:   6+1 henkilöä 
Hinta:   8 190 eur*
Kohdemaat: Argentiina, Chile, Falkland 

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Los Glaciares-kansallispuisto
  Mt Fitz Roy 
  Torres del Paine -kansallispuisto
  Falklandinsaarten saaristo
  Buenos Aires

Lajistoa: Guanakot ja andienkondorit 
  Pingviiniyhdyskunnat 
  Albatrossit
  Etelänmerinorsut 
  Puuma

Ruokailut:  Aamiaismajoitus / Täysihoito 
  matkaohjelman mukaisesti

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  •HEL – Santiago - Buenos Aires 
  •Punta Arenas – Falkland 
  •Falkland – Punta Arenas – Santiago  
  •Santiago – Helsinki
  Kotimaanlennot: 
  •Buenos Aires – El Calafate
  •Charter-lennot Falklandinsaarilla
  pienkoneella 3 kpl 
  
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 valmismatkan-
järjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj

 
Esitteen kuvat aikaisemmilta matkoilta: Jouni Klinga
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Andien jylhä vuoristo kutsuu kaikkia luonnonystäviä ete-
län keskikesän tunnelmiin Patagoniassa. Voit kokea hen-
keä salpaavat maisemat ilman pitkiä kävelymatkoja. 

Torres del Painessa terävähuippuiset vuoret kohoavat yli 
kolmen kilometrin korkeuteen. Los Glaciaresissa vierai-
lemme maailman suurimpiin kuuluvilla jäätiköillä ja met-
sästämme kameroilla milloin lentokyvyttömiä nanduja, 
milloin juhlavia andienkondoreita.
Argentiinan ja Chilen ohjelman jälkeen siirrymme Pata-
goniasta pingviinien ja albatrossien pariin - vain harvojen 
vierailemille Falklandinsaarille. Yksilöllinen retkiohjelma 
tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja kuvata lintuyhdys-
kunnissa oman aikataulun mukaisesti ja ajattomasti.

Olemme tutkineet parhaat kohteet ennalta, joten löy-
dämme parhaat maisemat niin aamulla kuin myös ilta-
valojen aikaan. Lisämausteena Patagoniassa on mahdol-
lista osallistua myös erityiselle puumaretkelle! 

Patagonian lumo & sympaattiset pingviinit 

Patagonian retki vie luontoharrastajan monipuoliseen ”ihmemaahan”. Retkiohjelma 
soveltuu parhaiten luonnosta monipuolisesti kiinnostuneille luonto- ja kuvausharras-
tajille, jotka haluavat nauttia luonnon tapahtumista etelän kesässä rauhallisella ja 
joustavalla aikataululla.

Buenos Airesissa vietetyn levähdystauon jälkeen aloitamme varsinaisen retkemme 
Argentiinan katoavan kauneuden, jäätiköiden parissa. Vierailemme Los Glaciares 
-kansallispuistossa ja Perito Morenon jäätiköllä, joka on maailman kolmanneksi suu-
rin makean veden varasto. Luontokuvaajia ajatellen Perito Moreno on kenties kuva-
uksellisin maailman suurista jäätiköistä, koska vuonoon poikittain laskevaa jäätikkö-
virtaa päästään katsomaan suoraan vastapäiseltä rinteeltä. Uutuutena vierailemme 
nyt myös Mt Fitz Royn jylhissä maisemissa El Chaltenin kylällä. 
 
Maisemallisesti hätkähdyttävä Torres del Paine on pääkohteemme Chilessä. Asumme 
keskellä satumaista maisemaa. Uhkeiden maisemien lisäksi muistikorteille tallentuu 
guanakoja, jäätikkövirta, keskikesän vuoriston kukkaloistoa... Tukikohtamme on tien 
varressa, eikä matka edellytä normaalista poikkeavaa kuntoa. Retkeilemme aktiivi-
sesti aloittaen jo aamuvarhaisella ja viipyen vielä viimeisten iltavalojen aikaan uusilla 
näköalapaikoilla. Kaikki retket tehdään tukikohdastamme vuorten kainalosta; voit 
halutessasi pitää rentouttavia vapaapäiviä myös hotellien palveluista nauttien!  

PATAGONIA & FALKLAND
2019
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Vuodesta 2012 alkaen olemme päässeet Torres del Pai-
nessa vuosittain myös erittäin harvinaisen puuman jäljil-
le. Piilottelevan kissapedon kohtaamista emme voi taata, 
mutta halukkailla on mahdollisuus osallistua erityiselle 
puumaretkelle. Nämä retket ovat eksklusiivisia erikois-
retkiä pienelle ryhmällemme suojelualueen normaalien 
retkeilyalueiden ulkopuolella. 

Jylhien maisemien jälkeen jatkamme vajaat tuhat kilo-
metriä itään Falklandinsaarille. Parin tunnin lentomatkan 
jälkeen laskeudumme Mount Pleasantin sotilas-lentoken-
tälle loivapiirteiseen, mutta eläimistöltään kiehtovaan 
ympäristöön. Viikon kestävän Falklandinsaarten kier-
tomatkan aikana pääsemme tutustumaan rikkonaisen 
saariston kolmeen toisistaan poikkeavaan kohteeseen, 
jotka sijoittuvat saariston pohjois-, etelä- ja itäosaan. 

Kiertueemme alkaa tutustumalla Falklandinsaarten 
suurimpaan kuningaspingviiniyhdyskuntaan. Maasturit 

odottavat meitä heti Falklandin sotilaslentokentällä, josta ajamme suoraan soiden 
yli ensimmäiselle erämaatalolle. Viime vuosina kasvussa olleessa kuningaspingvii-
niyhteisössä on nykyisin jo yli 1 500 yksilöä. Pääsemme seuraamaan ja kuvaamaan 
pingviinien eloa ilman kiirettä ja lähietäisyydeltä. Falklandinsaarilla matkailu on hyvin 
yksilöllistä, ja esimerkiksi Volunteer Pointilla majoituspaikka on pelkästään meidän 
käytössämme. 

Seuraavaksi lennämme saariston eteläreunalla olevalle Sea Lion -saarelle. Majoitum-
me saarella olevaan erämaahotelliin ja pääsemme tutustumaan esimerkiksi endee-
misiin peukaloislajeihin ja jättiläismäisiin etelänmerinorsuihin. Lähimmät valkokul-
mapingviinien koloniat ovat muutaman sadan metrin etäisyydellä myös majatalon 
päivällispöydästä - ja lintujen parissa voimme liikkua vapaasti ilman aikarajoituksia. 
Jälleen täysin erilainen elämys on saariston pohjoislaidalla oleva yksityinen Saun-
ders-saari. Majoitumme Saundersin tilakeskukseen, josta käsin teemme päiväretkiä 
saaren parhaille pingviiniyhdyskunnille. Täällä saamme tutustua mustakulma-albat-
rossien yhdyskuntaan, mutta myös valkokulmapingviinien, patagoniapingviinien ja 
kalliotöyhtöpingviinien tuhatpäiset yhdyskunnat tarjoavat rattoisaa ajanvietettä leu-
dolla, mutta tuulisella erämaasaarella.  

Falklandilla kuljemme kohteilta toiselle pienellä charter-koneella ja majoituspaikkam-
me taso on erämaisemmilla kohteilla vaatimattomampi. Kaikissa kohteissa on kui-
tenkin perusmukavuudet eli sisävessa, lämminvesisuihku (jossakin kohteessa voi olla 
käyttösuositus max kerta / vrk) sekä jatkuva sähkön saanti ja lämmitys. Kiertomatkan 
lopulla tutustumme myös Stanleyn pikkukylään - brittiläiseen yhteisöön eteläisellä 
merellä. Patagonia & Falkland -matka soveltuu parhaiten luonnosta kiinnostuneille, 
jotka haluavat viettää myös omatoimisesti aikaa luonnon ihmeisiin tutustuen. Falk-
landilla tuhansien pingviinien keskellä kivellä istuskellessa voi uppoutua täysin sie-
mauksin eteläisten erämaiden kiehtovaan maailmaan. 
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Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

Ke 23.1.2019 Helsinki – Buenos Aires

Matka alkaa Helsinki-Vantaalta Lontoon kautta Argentiinan Buenos Airesiin. 
Alustava lentoreitti: 
HEL LHR 1600 1710
LHR GRU 2010 0555
GRU AEP 0925 1120

Matkan hintaan sisältyvät LAN airlinesin ja Iberian lennot, mutta osa lennoista voi-
daan operoida myös muilla One World -yhtiöillä. Mannertenvälisille lennoille voimme 
antaa tarjouksen myös Business-luokan lennoista. Tällä hetkellä reiteillä ei ole ns. 
Premium Economy -luokkaa ja myös lisämaksullisten Preferred seat -varausten teke-
minen on rajallista. Muutokset lentoreitissä ovat mahdollisia. 

To 24.1.2019 Saapumien Buenos Airesiin (A)

Saavumme noin klo 11.20 Buenos Airesin lentokentälle, josta lentokenttäkuljetus 
hotelliin kaupungin keskustassa. 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  kau-
pungin suurimpia kuuluisuuksia ovat tango-illat. Illalla onkin mahdollisuus lisähintai-
seen Viejo Almacen -tangoesitykseen. Esitys alkaa 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. 

PATAGONIA & FALKLAND
23.1.-11.2.2019
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Pe 25.1.2019 Buenos Aires - El Calafate - El Chalten (A)

Hyvin levätyn yön jälkeen matkamme jatkuu Argentiinan Patagoniaan, El Calafaten 
kaupunkiin. Lento lähtee tällä kertaa kansalliselta lentokentältä, joka on lähempänä 
kaupungin keskustaa. 

AEP FTE 1015 1340 

El Calafate on leppoisa ja tunnelmallinen pikkukaupunki keskellä autiota erämaata 
– siinä on hivenen pohjoisen hiihtokeskuskaupunkien tunnelmaa. Tällä matkalla läh-
demme suoraan lentokentältä kuitenkin aluksi seudun toiseen retkeilykeskukseen, El 
Chaltenin kylälle. Käytössämme on tästä eteenpäin ryhmän käyttöön varattu tila-auto. 

Ajomatka puuttoman vuoristomaiseman halki on noin parisataa kilometriä. Tie on hy-
väkuntoista suoraa asfalttitietä, mutta Patagonian vaihtelevat valot ja eläinhavainnot 
voivat silti helposti viivästyttää etenemistämme. Olemme kuitenkin perillä El Chalte-
nissa hyvissä ajoin iltapäivällä. El Chalten on perustettu aivan Patagonian kuvauk-
sellisimman vuoren, Mt Fitz Royn juurelle, jonka terävät huiput kohoavat aina 3.405 
metrin korkeuteen. 

Majoitumme Estancia La Quintan kodikkaalle maatilalle upeisiin vuoristomaisemiin. 
Perustasoinen majoitus on aiva El Chaltenin kylän laidalla, mutta silti keskellä Pata-
gonian villiä luontoa. Iltavalojen aikaan hankkiudumme jollekin seudun näköalapai-
koista toivoen, että Mt Fitz Royn kuvaukselliset huiput tulisivat esiin. 

Majoittuminen: Estancia La Quinta. http://estancialaquinta.com.ar/

La 26.1.2019 El Chalten - El Calafate (A)

Varhain aamulla lähdemme joillekin seudun parhaista maisemapoluista odottele-
maan hyviä aamuvaloja Mt Fitz Royn huipuille. Tarkempi retkiohjelma sovitaan ryh-
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män kiinnostuksen mukaan vasta matkan kuluessa. Halukkailla on mahdollisuus 
myös pidempään päiväretkeen jollakin lukuisista retkipoluista, toisten keskittyessä 
helpommin saavutettavien ja parhaiden maisemakohteiden kiertämiseen lähempänä 
teitä. Mt Fitz Roy on retkeilijöille armollinen, sillä hyvän sään suosiessa vuorten jylhät 
massiivit näkyvät upeasti myös lähellä teitä olevilta näköalapaikoilta. 

Retkipäivän jälkeen illalla palaamme takaisin El Calafateen. 

Majoittuminen: Design Suites tai vastaava. 

Su 27.1.2019 El Calafate // Perito Moreno Glacier (A) 

Varhaisen aamiaisen jälkeen lähdemme päiväretkelle 
Los Glaciares -kansallispuistoon ja siellä erityisesti Peri-
to Morenon jäätikölle. Luonnollisesti kohteemme alkavat 
silti jo heti kaupungin ulkopuolelta, jossa Patagonian villi 
luonto odottaa. 

Perito Morenon jäätiköille on ajomatkaa noin 80 km. Aa-
muvalot käytämme tarvittaessa pysähtelyyn matkan var-

rella. Päivällä teemme noin tunnin pituisen jäätikköristeilyn Perito Morenon jäätikön 
juurelle. Halukkaat voivat lisäksi osallistua puolentoistatunnin jäätikkövaellukselle 
osana kansainvälistä ryhmää. Jäätikköretken lisähinta on 90 eur ja se edellyttää 
alle 65 v. ikää. Jäätikkövaellus alkaa risteilyllä jäätikköjärven vastarannalle, ja jatkuu 
pienellä patikkaretkellä osin jäätiköiden aikanaan murjomassa, mutta muutoin jyhke-
ässä rantametsässä. Jäätikön reunalla on aika kiinnittää jäätikköraudat maastoken-
kiemme pohjiin. Jäätikkövaellukset tehdään noin parinkymmenen hengen ryhmissä. 
Ne jotka eivät osallistu jäätikkövaellukselle, voivat käyttää tämän ajan jo Perito Mo-
renon jäätikkökatseluterasseilla.  

Maailman kaunein jäätikkö
Iltapäiväksi suuntaamme Perito Morenon kuuluisille jäätikkömaisematerasseille. 
Noin 250 neliökilometrin laajuinen jäätikkö on yksi maailman tunnetuimista ja kau-
neimmista jäätiköistä – ja sen katselu- ja kuvauspaikat ovat lähes takuuvarmasti 
maailman vaikuttavimpia. Jäätikkövirta valuu jopa 30 km pituisena virtana Andien 
huippujen välistä solaa myöten ja purkautuu lopulta Argentino-järveen. Katseluta-
sanne on rakennettu jäätikkövirtaa vastapäätä olevalle rinteille, ja jäätikkö työntyy 
näin suoraan kohti. Normaalisti jäätikön reuna on hivenen irti tästä jyrkästä rannasta, 
mutta kuitenkin niin lähellä, että jopa 60-70 metriä vedenpinnasta kohoava jäätikkö-
seinämä on kunnioitusta herättävä. Parhaimmillaan jäätikköseinämän valtavat keilat 
murtuvat ja romahtavat hurjin ääniefektein ja loiskahduksin alapuoliseen järveen. 
Avautuvan jäätikköseinämän leveys on noin 5 km. Vastarannalle rakennettu massii-
vinen teräsrakenteinen katselupolkuverkosto kierrättää eri kuvakulmiin seinämään 
nähden. Innokkaimmille kuvaajille valojen ja muotojen etsiminen sekä tietenkin myös 
lohkeamistilanteiden odottelu saa ajankulun unohtumaan ja yllättäen ilta alkaa hä-
märtää. Selkeällä säällä parhaat valot ovatkin juuri illan hämärtyessä. 
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Olemme varautuneet viettämään kohteessa ihastellen ja polkuja kävellen koko il-
tapäivän. Ylätasanteella on pieni opastuspiste sekä ravintola, jossa voi täydentää 
energiatarpeita aina iltapäivään saakka. 
Illaksi ajamme takaisin hotelliimme El Calafatessa. 

Majoittuminen: Design Suites tai vastaava. 

Ma 28.1.2019 El Calafate, Argentiina - Torres del Paine, Chile (A)

Pitkän retkipäivän jälkeen nukumme rauhassa normaa-
liin aamiaisaikaan saakka. Sitten pakkaamme retkiauton 
ja suuntaamme etelään kohti Chileä. Aluksi hieman loi-
vapiirteistä vuoristoa myötäilevä tie vähitellen tasaantuu 
silmänkantamattomaan jatkuvaksi pampaksi. Valtaisat 
karjan laidunmaat ovat silti myös alueen alkuperäisten-
kin eläinlajien asuttamia ja hyvällä onnella voimme ajo-
matkan aikana jo yhyttää ensimmäiset Etelä-Amerikan 
suurimmista lentokyvyttömistä linnuista: nandut. 

Rajamuodollisuudet hoidamme kummallakin puolella 
rajaa olevissa pienissä vartioasemissa. Pian Chilen puo-
lelle saavuttuamme erämaan keskeltä nousee kuin tyh-
jästä pieni puolimatkankrouvi ja ympärillä pyörivä kylä, 
Cerro Castillo. Pysähdymme lounaalle paikallisen mat-
kamuistomonitoimiyrittäjän pikaruokakievariin. Tämä on 
samalla viimeisin kauppa koko Torres del Painen kansal-
lispuistossa viettämäämme aikaa varten. 

Sukellus vuoristoon 
Pian Cerro Castillon jälkeen maiseman muodot antavat 
enteitä muutoksesta ja tuntia myöhemmin kaarramme 
tasangoilta vuorten syliin. Torres del Painen kansallis-
puisto on ehkä koko Andien vuoristoketjun – nuoren 
vuoriston – rajuinta ilotulittelua mahtipontisilla, terävä-
särmäisillä huipuilla. Liikumme ja majoitumme vuoristo-
retkeksi harvinaisen matalalla, vain 250-300 metrin tun-
tumassa. Sen sijaan huiput silmiemme edessä nousevat 
yli 3 kilometrin korkeuteen – se saa paatuneimmankin 
vuoristokulkijan hengästymään näkemästään. Retkeili-
jää ajatellen puiston ihanin puoli on se, että vaikka itse 

keskeisin vuorikompleksi on kierrettävissä onneksi vain jalan, niin vuoristotiet vievät 
suoraan lähes parhaille maisemapaikoille odottelemaan aamun tai illan kultaisia ja 
punaisia säteitä. Parhaista vuoristomaisemista voi siis nauttia ja kuvata ilman pitkiä 
vuoristovaelluksia tai ylivoimaista fyysistä rasitusta. Ihminen on liikkunut näillä kulmin 
jo pitkään, ja peruslajisto on tottunut ihmisten läsnäoloon. 
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Tyyppilajeja guanacoja voi pienellä varovaisuudella pääs-
tä hyvinkin lähelle ja sama koskee vaikkapa paikallisia 
andienkettuja tai nanduja. Joidenkin lajien etsiminen 
vaatii hieman enemmän etsimisen vaivaa, suunnittelua 
ja hitusen onnea. Mutta jos sitä on matkassa, Torres del 
Paine on parhaita taustamaisemia andien jylhimmän pe-
tolinnun, andienkondorin kuvaamiseen. 

Torres del Painessa tuulee aina ja se saa myös pilvet 
vauhtiin. Näin ollen säät vaihtelevat ennätystahtiin ja 
aina kaikkia saderintamia ei ehdi edes huomata. Joskus 

voi sataa viikon tai paistaa koko viikon, mutta useimmiten sää on näiden ääripäiden 
nopeatempoista vaihtelua. Keskimäärin säätila muuttuu vuodenvaihteen jälkeen kui-
tenkin muuttuu aurinkoisemmaksi. Helmikuun alussa elämme etelän heinäkuuta. 

Ajomatkalla ensimmäiseen hotelliin kuljemme jo puiston parhaiden maisemapaikko-
jen halki ja valkopäähansut voivat aiheuttaa monien muiden lajien tavoin pakollisia 
pysähdyksiä. Tavoitteemme on ehtiä hotelliin alkuillasta. 

Majoittuminen: Hosteria Pehoe. 
 

Ti 29.1.2019 Torres del Paine (A) 

Torres del Painen ehkä upeimmat maisemat avautuvat heti suoraan majapaikkam-
me tuntumasta. Halukkaat voivat nousta aamuhämärissä jo odottelemaan auringon 
ensisäteitä vuorten huipuilla ennakkoon katsotuilta kuvauspaikoilta. Lopputulos on 
tietenkin aina kiinni säätilojen kehittymisestä. Aamiaisen jälkeen lähdemme sitten 
tutustumaan puiston keskiosiin. Tyypillisesti teemme autolta lyhyitä päiväretkiä kevy-
ellä varustuksella. 

Torres del Paine on tällä hetkellä ainoa paikka maailmassa, jossa myös harvinaisen  
puuman kohtaaminen on teoreettisesti mahdollista. Vuodesta 2012 lähtien olemme 
tehneet yhteistyötä National Geographicin kuvausryhmien käyttämän puumajäljittä-
jän kanssa. Esimerkiksi vuonna 2017 onnistuimme näkemään jopa seitsemän puu-
maa. Puuman kohtaamista emme silti voi taata. 

Puumanjäljittäjän käytettävyys voidaan varmistaa vasta hetki ennen matkaa / mat-
kan aikana. Erityiselle puumaretkelle tulee ilmoittautua ennakkoon ja osallistumisen 
lisähinta on 150 eur. Hinta kattaa osallistumisen yhdelle joko aamulla tai iltapäivällä 
tehtävälle puumaretkelle. Ensimmäiselle retkelle tulee ilmoittautua etukäteen. Mikäli 
matkan aikana tulee mahdollisuus uusiin aamu- tai iltapäivän puumaretkiin, niiden 
lisähinta ensimmäiselle retkelle osallistuneille on á 50 eur (jälkilaskutus). 

Puumapoluilta paluu hotelliin tulee olemaan vasta iltamyöhällä. Puumaretkipäivä-
nä ne, jotka eivät osallistu puumaretkelle, voivat retkeillä hotellin läheisyydessä tai 
heidät voidaan jättää iltakävelylle puumaretken ajaksi jollekin puiston retkipoluista. 
Kirkkaalla säällä kuvausmahdollisuudet puistossa jatkuvat myös pimeän laskeudut-
tua, kun tähdet syttyvät vuorten ylle. 



Suomen Kuvausmatkat oy | PATAGONIA & FALKLAND
23.1.-11.2.2019

Ke 30.1.2019 Torres del Paine (A)

Tänään suuntaamme andienkondorien suosikkipaikoille ja toiveena myös kettuper-
heisiin ja ehkä myös haisunäätään tutustuminen. Nämä kaikki autolla helposti saa-
vutettavia seutuja. Joskus retkipäivä voi venähtää myös lähes koko päivän pituiseksi, 
jolloin vierailemme sitten jossakin seudun retkeilymajoista ehkä lounaalla. Jokainen 
päivä Torres del Painessa on kuitenkin erilainen eikä villieläinten kohtaamista voi 
taata ennakkoon.

Illalla olemme taasen liikkeellä upeiden auringonlaskun valojen toivossa. Koska ma-
joitumme aivan puiston ytimessä, halukkaat voivat retkeillä omaan tahtiin myös ho-
tellilta käsin tai viettää välipäivää upeissa vuoristomaisemissa vaikkapa hyvän kirjan 
seurassa. 

Majoittuminen: Hosteria Pehoe

To 31.1.2019. Torres del Paine (A)

Aamiaisen jälkeen vaihdamme majapaikkaa puiston eteläosiin. Hotel Lago Grey sijait-
see viehättävästi metsän siimeksessä, ja sen terassilta avautuu lähes satumainen 
vuoristomaisema.

Majoittumisen ja lounaan jälkeen tutustumme Lago Greyn eteläosiin, jossa saamme 
kulkea kirveenkoskemattomassa jättiläismäisessä ikimetsänauhassa, sekä ihastella 
järvellä jököttäviä valtaisia jäävuoria. Kuvattavaa ja katseltavaa riittää koko päiväksi, 
mutta kiinnostuneille on tarjolla myös lisähintainen jäätikköristeily Lago Greyllä. M/N 
Grey II vierailee noin kolmen tunnin risteilyllä Lago Greyn pohjoispäässä, vajaan 20 
km:n päässä purkautuvilla jäätiköillä ja tarjoaa jälleen uusia kuvakulmia. Retki on 
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varattava ennakkoon ja sen hinta on 120 eur. Lähes poikkeuksetta Lago Greyn jää-
tikköristeily on ollut vahva elämys myös Perito Morenon risteilyn jälkeen. 

Käytämme koko päivän retkeilyyn Lago Greyn alueella, ja tarkemmista reiteistä ja ai-
katauluista sovitaan matkan aikana. Niille, jotka eivät lähde risteilylle, tarjoutuu myös 
hyviä heti lodgelta alkavia polkureittejä.

Majoittuminen: Hotel Lago Grey. http://www.lagogrey.com/

Pe 1.2.2019 Torres del Paine - Puerto Natales - Punta Arenas (A)

Aamulla valmistaudumme jatkamaan matkaa etelään ja lounasaikaan mennessä 
saavumme Puerto Natalesiin. Viehättävässä vuonokaupungissa pidetyn omakustan-
teisen lounaspysähdyksen jälkeen ajelemme jo paljon loivapiirteisimmissä, mutta silti 
mäkisessä maastossa kohti Magalhaesin salmea, joka erottaa Patagonian Tulimaas-
ta. Matkalla avomeren läheisyys ja puuttomuus alkaa jo näkyä ja tuntua yhä voimak-
kaammin. Puuvanhukset ovat kasvaneet vallitsevalle tuulensuunnalle periksi antaen 
virtaviivaisiksi ja puhurit tuntuvat myös auton ratissa. 
 
Uutuuskohteena vietämme iltapäivän matkanvarrelta löytyvällä andienkondori-vuo-
rella. Tasangolta kohoava jyrkkäpiirteinen vuori tarjoaa andienkondoreille turvallisia 
yöpymispaikkoja. Paikallinen lammasfarmari tarjoaa autokyydin laidunten takana 
olevan vuoden huipulle, jossa parhaimmillaan voimme ihastella kondorien juhlavia 
ohilentoja. 

Saavumme Punta Arenaksen kaupunkiin illalla. Majoitumme kaupungin rannassa 
olevaan tasokkaaseen kasinohotelliin ja orientoidumme matkan seuraavaan kohtee-
seen, Falklandinsaariin. 

Majoittuminen: Dreams El Estrecho -Hotelli. 
http://www.mundodreams.com/hotel/hotel-dreams-del-estrecho/
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La 2.2.2019   Punta Arenas - Falkland, Mount Pleasant - Volunteer Point (A, P)

Patagoniasta matkamme jatkuu päivälennolla kohti Falk-
landinsaaria. Laskeudumme Mount Pleasantin sotilas-
lentokentälle East Falkland –saarelle. Kentän ympärillä 
on brittiläisten yli 2000 sotilaan harjoitustukikohta ja ku-
vaaminen on kentän alueella jyrkästi kielletty. Myös maa-
hantulotarkastukset ovat toisinaan tiukan sotilaallisia. 
Lentokentältä jatkamme suoraan maasturikuljetuksella 
seuraavaan luontokohteeseemme kuningaspingviinien 
pariin. 

Suuntaamme yhä pieneneviä teitä matalien vuorten yli 
kohti Port Stephenssonien maatilaa. Vajaan tunnin ajo-
matkan jälkeen tie päättyy maatilan tilakeskukseen ja 
puuttomat vuoriniityt kohoavat Berkeleyn lahdelta. Täällä 
ihminen ensi kertaa asettui Falklandille asumaan. Sul-
jemme lammasportin takanamme, kytkemme maasturin 
napalukot päälle ja matka rinnesoiden ja vuorten yli al-
kaa. Noin 15 kilometrin tiettömään taipaleeseen kuluu 
säätilasta riippuen 1-1,5 tuntia – jos suo kantaa! 

Uppoamiset eivät ole silti tavattomia, ja sen vuoksi au-
toissa on mukana näppärät tunkit, joilla auto kamme-

taan hetkessä ilmaan pyörä kerrallaan, laitetaan mukana kulkevia lankkuja alle, ja 
pian matka taasen jatkuu. Volunteer Pointilla on vanha lammaspaimenten asuintalo, 
jota on viime vuosina käytetty alueen valvojan asuntona ja pienten ryhmien majoitus-
tilana. Tämä sijaitsee noin kilometrin päässä pingviiniyhdyskunnista, mutta puutto-
massa maisemassa silti näköetäisyydellä. Talo tarjoaa perussiistin lämpimän makuu-
paikan ja tuulensuojan viidelle hengelle. Lammastalon hoitaja tarjoilee meille runsaat 
ateriat paikalliseen tapaan (täysihoito). 
Iltavaloiksi kävelemme jo läheisille valkoisille hiekkarannoille kuningaspingviinien 
pariin. 

Majoittuminen: Volunteer Point

Su 3.2.2019 Volunteer Point (A, L, P)

Täysi retkeily- ja kuvauspäivä pingviiniyhdyskunnissa. Volunteer Pointin hiekkaisella 
kannaksella pesii noin 600 paria kuningaspingviinejä eli alueella liikkuu yli 1 500 
yksilöä. Määrä ei ole valtava Etelä-Georgian pingviiniyhdyskuntiin verrattuna, mutta 
kuvaamista ajatellen Volunteer Pointin pingviiniyhdyskunta on optimaalinen. 
Alueen kuvauksellisen valkoinen ja puhdas hiekkaranta on hyvä sijainti niin ilta- kuin 
aamuvaloihin ja kohteella on miellyttävää seurata yksittäisten pingviiniryhmien käyt-
täytymistä - lähietäisyydeltä. 
Ainutlaatuista on myös paikan yksityisyys. Etenkin aamuisin ja iltaisin voimme olla 
ainoat retkeilijät tällä lähes parin kilometrin rannalla. 
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Esimerkiksi tunnettu luontokuvaaja Frans Lanting on kir-
joittanut viimeisimpään vieraskirjaan: Tänne on palatta-
va uudestaan! Vaikka maailmassa on paljon suurempia-
kin pingviiniyhdyskuntia, tämä on kuvauksellisesti yksi 
kiehtovimmista. 

Kohteella liikkuminen on vapaata ja avarassa maise-
massa ei ole eksymisvaaraa. Pingviiniyhdyskunnat ovat 
peitteisten rantadyynien takaisilla niityillä, mutta mo-
nesti kiehtova kuvauskohde on myös hiekkaranta, jossa 
jatkuvasti osa pingviineistä on nousemassa maihin tai 

suunnittelemassa uutta kalastusretkeä. Etenkin kuningaspingviinien jahkailu ennen 
merelle lähtöä ja kaveriporukan kanssa rannalla hengailu on lystiä ja rentouttavaa 
katseltavaa!

Kuningaspingviinien ohella kannaksella pesii valkokulmapingviinejä ja patagonian-
pingviinejä. Valkokulmapingviineihin tutustumme myös muualla, mutta patagonian-
pingviinien osalta tämä on yksi parhaista paikoista myös niiden seurantaa. 

Retkeily alueella on ruokailuajankohtia lukuunottamatta hyvin vapaamuotoista; ran-
noilla voi halutessaaan viettää maksimaalisesti paitsi päivällä, myös jopa yöllä tähti-
taivaan alla. 

Ma 4.2.2019 Volunteer Point - Stanley - Sea Lion (A, L, P)

Aamulla ehdimme vielä nauttia auringonnousun valois-
ta pingviinirannalla. Aamiaisen jälkeen on aika pakata 
matkalaukut takaisin maastureihin. Palaamme soiden 
yli takaisin tien varteen ja Stanleyn kylän lähellä olevalle 
lentokentälle, josta matkamme jatkuu lentäen Sea Lion 
-saarelle.  
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Falklandin pääsaaren eteläpuolella oleva Sea Lion -saari 
on lajistonsa monimuotoisuuden suhteen ehdottomas-
ti saariston parasta aatelia. Se on säästynyt laivoista 
karanneiden rottien rantautumiselta ja sen vuoksi saa-
rella on säilynyt edelleen myös harvinaisten endeemis-
ten pikkulintujen kanta – lajeja, jotka ovat pääsaarilta 
ja valtaosalta muita pieniä saaria jo kadonneet. Nämä 
pikkulinnut löytyvät yleensä tiheiden Tussac-heinikoiden 
tuntumasta. Falklandiltakin siis löytyy viidakkoa: kolmi-
metrinen, jättiäiskokoinen ”ryssänpäämättäikkö” on pa-
himmillaan lähes läpipääsemätöntä pöheikköä ja se tar-
joaa oivia piilopaikkoja niin pikkulinnuille kuin mättäiden 
alla ryömiville merileijonille. 

Retkeilijän onneksi pääosa saaresta on silti erittäin help-
pokulkuista nummea. Matalapiirteisen saaren luonto 
on hyvin monimuotoinen. Lähimpänä hotellia rannalla 
on etelänmerinorsujen suosima ranta, jossa toisinaan 
päästään näkemään myös urosten nahistelua. Toisinaan 

rannalla voi päästä ikuistamaan saapuvia ja lähteviä pingviinejä mieliviä partioivia 
miekkavalaita. 

Hyvän luonnontilansa ansiosta Sea Lion saaren lajimäärä on suuri ja tarjoaa loput-
tomia aiheita kuvaajalle. Hyvät kuvat vaativat täälläkin silti onnea ja sitkeyttä. Sääti-
lat eivät ole entiset enää edes Falklandinsaarilla, ja vaaka-suorassa tuulen mukana 
lentävä sade voi joskus pysäyttää kuvaukset pidemmäksikin aikaa. Tai sitten koko 
vierailumme ajan porottaakin aurinko? 

Parasta Sea Lionilla on huolettomuus elämisestä ja liikkumisesta. Hotellin kokki loihtii 
miehistöineen sulavia aterioita ja lähimmät valkokulmapingviiniyhdyskunnat ovat heti 
reilun sadan metrin päässä takapihalla. 

Majoittumisen ja iltapäiväkahvien jälkeen voimme tehdä jo ensimmäisen retken ping-
viinirannalle, ennen kuin palaamme maittavalle päivälliselle. Sea Lionilla on normaali 
hotellihuonemajoitus ja hintaan sisältyy täysihoito, eli kolme päivittäistä ruokailua. 
Illallisen pyrimme syömään riittävän aikaisin, jotta ehdimme sitten auringonlaskun 
valoiksi vielä vaikkapa oleskelutilan ikkunasta näkyvien valkokulmapingviinien pariin

Majoittuminen: Sea Lion Lodge

Ti 5.2.2019 Sea Lion (A, L, P)

Täysi retkipäivä Sea Lion -saarella. Ensimmäisen retkipäivän iltana sovimme tarkem-
mista retkisuunnitelmista ja ruokailuajoista. Lintuja pääsee lähelle, mutta kiehtovi-
en tilanteiden kohtaaminen vaatii silti kärsivällisyyttä. Parasta on monesti istahtaa 
rannalle ja jäädä seuraamaan tapahtumien kulkua. SIinä samalla voi havainnoida 
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myös tilanteita, joita haluaisi tallentaa myös valokuviksi. 
Ja joskus voi onnistaa nähdä myös miekkavalaan pelot-
tavat selkäevät, jotka viistävät rantavedessä pingviinien 
jäljillä. Valkokulmapingviineillä on tähän aikaa vuodesta 
isot poikaset. 

Yksi huvittava tapahtuma on, kun emot kuntoiluttavat 
poikasiaan hiekka pöllyten.  Lähellä on myös patagoni-
anpingviinien yhteisö sekä hyvin edustavasti muuta lin-
nustoa, kuten lähes kaikki Falklandinsaarten hansuiksi 
kutsutut hanhilajit. Tunnusomaista Sea Lion saarella on, 

että kohteita ei tarvitse etsiä kaukaa. Päivän voi viettää vaikka rantadyyneillä istus-
kellen ja tyrskyistä palaavia valkukulmapingviinejä seuraillen.

Saaren pituus on noin 8 km ja toisena iltapäivänä lähdemme halukkaiden kanssa 
Landrowerilla saaren kaukaisimman lounaiskärjen jyrkille kallioille, kalliotöyhtöping-
viinien yhdyskuntaan. Matkalla lounaiskärkeen löytyy myös saaren ainoa merileijo-
nayhdyskunta, joista saari aikanaan on saanut nimensä. 

Majoittuminen: Sea Lion lodge, täysihoito

Ke 6.2.2019 Sea Lion - Saunders (A, L, P)

Aamulla ehdimme vielä nauttimaan auringonnousun va-
loista ja sitten on suunnattava aamiaisen jälkeen on aika 
kiinnittää matkalaukkuihin lentokenttäkoodit ja odotella 
taivaalta kuuluvaa pörinää. Seuraavana kohteena meillä 
on saariston pohjoislaidalla oleva yksityinen Saunders-
saari ja menomatka tarjoaa näin samalla läpileikkauk-
sen koko saaristoon. Saundersilla kiitoradan päässä on 
vastassa maasturi, jolla saarella asuva perhe sitten tulee 
kuljettamaan meitä parhaille kuvauskohteille. 

Saunders-saari on ollut esimerkiksi yksi Frans Lantingin pingviiniteoksen pääkuvaus-
kohteista ja samoin valokuvaajalegenda Tui De Roy sai Saunders-saarella viettämän-
sä kuukauden jälkeen lähtemättömän kipinän subantarktisten saarten koluamiseen

Majoitumme Saundersin tilakeskuksessa olevaan vanhaan työväen taloon, jossa kai-
kille on omat huoneet. Perhe järjestää meille kotiruoka-tasoiset ateriat. Iltapäivällä 
voimme retkeillä lähirannoilla, jossa lajistona on ainakin vesilintuja ja tulimaanhan-
suja. Samalla myös itse majoittumispaikkamme tarjoaa kuvauksellista ”maaseutu-
romantiikkaa”. Jos lentomme Saundersille on ollut jo aamupäivällä, silloin voimme 
tehdä jo iltapäivällä myös ensimmäisen retken varsinaisille pingviinirannoille. 
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To 7.2.2019 Saunders, Neck (A, L, P)

Tieyhteyttä tärkeimmälle pingviinikohteelle Neck:iin on 
tänä talvena parannettu ja matka sujuu nyt aiempaa 
nopeammin. Lähdemme aamuvarhaisella päivän retkie-
väiden kanssa koko päivän retkelle pingviinien pariin. 
Maasturikyyti vie meidät vuorten yli saaren asumatto-
malle pohjoisrannalle. Kahden vuoren välinen matala 
kannas, Neck,  on suurelta osin pingviinien valtaama. 
Hiekkaiseksi erosioituneella kannaksella pesii runsaasti 
valkokulmapinviinejä ja molemmin puolin kohoavat vuo-
ristoniityt ovat patagonianpingviinien valtakuntaa. Lisäk-
si alueella pesii myös pieni kuningaspingviiniyhdyskunta, 
jonka koko on ollut lievässä kasvussa. 

Saaren pohjoisrannalla pesii puolestaan uutterasti jyrkille kallioseinämille tyrskyistä 
hyppeleviä kalliotöyhtöpingviinejä. Lisäksi täällä ei voi olla tutustumatta rantakara-
karoihin, Falklandinsaarten paikalliseen petolintuun. Kerran saimme seurata, kun 
rantakarakarat tuhosivat rantaan ajautuneen albatrossin luurangoksi noin tunnissa 
– tapahtumia saattoi kuvata hiekalla parin metrin etäisyydellä makoillen. Vastaavaa 
pakoetäisyys koskee pingviinien ohella myös esimerkiksi paikallisia pingviiniyhdys-
kuntien keskellä pesiviä kihuja.

Alue on kooltaan suuri, joten halukkaat voivat etsiä omat pingviiniryhmänsä ja seura-
ta niiden elämää omaan tahtiin. Voit asettua omalle mättäälle seuraamaan omassa 
rauhassa vaikkapa kalliotöyhtöpingviinien perhe-elämää tai mustakulma-albatrossien 
soidinleikkiä. Reilun kymmenen vuoden aikana alueelle on asettunut myös uusi ku-
ningaspingviinien yhdyskunta. Tällä hetkellä siinä on noin kolmisenkymmentä ping-
viiniparia, mutta määrä kasvaa vuosittain yhdellä tai kahdella parilla. 
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Retkipäivän tarkemmat aikataulut sovitaan toiveiden mukaan vasta paikanpäällä. 
Mikäli jollakin on kiinnostusta, niin Neckin yhdyskuntien vierelle on mahdollista hank-
kiutua myös yöksi, jolloin majoittuminen siellä tapahtuu tavallisessa retkiteltassa ja 
makuupussissa. Telttailu Neckissä olisi mahdollista joko yhdeksi tai kahdeksi yöksi. 
Mikäli tämä vaihtoehto kiinnostaa, niin siihen liittyvät varaukset tulee tehdä jo pian 
matkavahvistusten jälkeen. 

Pe 8.2.2019 Saunders - Stanley (A)

Falklandilla joudutaan aina elämään myös säätilojen armoilla. Tänään lennämme ta-
kaisin pääsaarelle ja Stanleyn kylälle. Paikallinen lentoyhtiö vahvistaa kulloisetkin len-
toaikataulut vasta edellisenä päivänä. Mikäli onnistumme saamaan vasta myöhäisen 
iltapäivälennon, niin silloin voimme ehtiä vielä uudelle aamuretkelle pinviinien pariin. 
Päinvastaisessa tapauksessa meille jää sitten hieman enemmän aikaa tutustua elä-
mään Stanleyn kylällä. 

Lennämme saariston halki itäiselle Falklandille ja laskeudumme Stanleyn lentokentäl-
le. Majoitumme kylän keskustassa olevaan Malvina house -hotelliin ja vietämme illan 
kaukaisen erämaakylän elämään tutustuen. Kaikki noin parin tuhannen asukkaan 
kylän kiinnostavimmat kohteet ovat kävelymatkan etäisyydellä hotellistamme. 

Majoittuminen: Malvina House Hotel

La 9.2.2019 Stanley - Santiago (A)

Aamupäivällä palaamme Mount Pleasantin sotilaskentälle. Armeijalla on omat sään-
tönsä ja lähtöselvitys tulee yleensä tehdä jo puoleen päivään mennessä, vaikka len-
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tomme lähteekin sitten vasta iltapäiväneljältä. 

Kentällä on paikallinen ”sotilaskoti”, jonka pikaruoka-kahvilasta voimme lentoa odo-
tellessa hakea vielä kevyttä lounasta ennen lentomatkaa. Sotilaalliset muodollisuudet 
vaativat muutoinkin hieman enemmän aikaa kuin tavanomaisella kentällä. Lentomme 
Santiagoon tekee välilaskun Punta Arenaksessa. 

MPN SCL 1528 2144

Perillä Santiagossa majoitumme aivan lentokenttäalueella olevaan Holiday Inn -hotel-
liin, jonne on vain parinsadan metrin kävelymatka terminaalista.

Majoittuminen: Holiday Inn Santiago. 

Su 10.2.2019 Santiago - Madrid (A)

Lentomme jatkuu puolenpäivän aikaan Madridin kautta kohti Helsinkiä. 

SCL MAD 1335 0625 (+1)

Ma 11.2.2019 Madrid - Helsinki (A)

Saavumme maanantai-aamuksi Madridiin, jossa neljän tunnin vaihdon jälkeen jat-
kamme Finnairin suoralla yhteydellä Helsinkiin. 

MAD HEL 1020 1530 

Saapuminen Helsinki-Vantaalle maanantaina klo 15.30.


