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Suomen Kuvausmatkat oy 

ETELÄ-GEORGIAN ERIKOISRISTEILY 
21.10.-4.11.2023
Risteilypaketti: La 21.10.- La 4.11.2023
Kesto (risteily): 15 pv
Ryhmäkoko:   10+1 henkilöä 
Hinta:   alk. 13.290 eur
Kohdemaat: Falklandinsaaret, Etelä-Georgia

Lentopaketti: *Lennot Falklandinsaarille
  *Majoitus menomatkalla Santiago
  *Majoitus paluumatkalla Santiago
Hinta:   Vahvistetaan 1.1.2023

Pääkohteet:  Etelä-Georgia
  Falklandinsaaret
  Jäävuoret 

Lajistoa:  Etelänmerinorsut
  Kuningaspingviinit
  Jättiläisalbatrossit
  
Ruokailut:  Aamiaismajoitus 
  Risteilyllä täysihoito 

Lennot:  Kansainväliset lennot (lentopaketti): 
  •HEL – Falklandinsaaret 
  •Falklandinsaaret -- HEL  

Risteily:  M/S Polar Pioneer

  
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 ja Roy Mangersnes 
(sivu 9).
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Maailmassa on edelleen koko joukko upeita luontokohteita, joissa ihminen voi kokea 
olevansa kasvotusten villin ja koskemattoman luonnon kanssa. Eteläisellä pallon-
puoliskolla yksi näistä kohteista on kuitenkin ylitse muiden: Etelä-Georgian saaristo.

Kapteeni James Cook rantautui saarille ensimmäisenä vuonna 1775, ja nimesi ne 
kuningas Yrjö III:n mukaan South Georgiaksi. Nimi ei ole kovin persoonallinen, mutta 
Etelä-Georgiassa yhdistyvät kaikki maailmanluokan luontokohteen superlatiivit.

Noin 190 km pituinen saaristo sijaitsee lähes 2 000 km etäisyydellä Etelä-Amerikan 
rannikolta kohti Afrikkaa. Saaret sijoittuvat nk. Subantarktisten saarten vyöhykkeel-
le, jossa Etelämannerta kiertävät merivirrat tarjoavat merten pieneliöstöille parhaat 
mahdolliset elinolot. Meressä ravintoketjut jatkuvat krillistä aina valaisiin saakka. 
Etelä-Georgian rannikot ovat olleetkin myös maailman arvokkaimpia valaiden keskit-
tymiä. Vastaavasti saaristo sijaitsee siten sekä pingviinien että albatrossien viljavim-
pien ruoka-aittojen äärellä. 

Parhaimmillaan Etelä-Georgian rannoilla voi samassa panoraamassa nähdä silmän-
kantamattomaan jatkuvana merenä satoja tuhansia kuningaspingviineitä. Matkam-
me ajankohtana loka-marraskuussa rannoille kerääntyy myös etelänmerinorsuja. Par-
haimmillaan voimme kokea jopa nelitonnisten urosten taistelua pingviinirannoilla. 
Kaiken kruunaa Etelä-Georgian jylhä vuoristo. Saarten korkeimmat lumihuippuiset 
vuoret kohoavat lähes kolmen kilometrin korkeuteen ja tarjoavat jäätiköineen upean 
taustan eteläisen erämaan luontoelämyksille. 

Vuonna 2012 toteutimme kuukauden erikoisristeilyn Etelä-Georgiaan yksityisellä 
moottoripurjeveneellä ja kuuden hengen ryhmällä. Tällä kertaa olemme etsineet to-
teutuksen, jossa yhdistyy luontoharrastajille ja -kuvaajille räätälöity ohjelma, mutta 
myös perusmukavuuksilla varustettu laiva. Kuvausmatkat toteuttaa matkan Etelä-
Georgiaan yhteistyössä norjalaisen Wildphoton kanssa. Käytössämme on M/S Polar 
Pioneer, johon otetaan maksimissaan 53 asiakasta. Matkustajista yksi kumivenekun-
ta eli 11 henkeä on Suomesta. Koko alus on varattu puhtaasti valokuvaajien lähtö-
kohdista toteutettavaan risteilyyn. Risteilymatka alkaa ja päättyy Falklandinsaarilta. 
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Risteilypaketti alkaa 21.10.2023 Falklandinsaarilta ja päättyy Falklandinsaarille 
4.11.2023. Alla on esitetty alustava lentopaketti majoituksineen lähtöpaikalle. Tämän 
lisäpaketin ohjelma mahdollisine pre- tai post-ohjelmineen vahvistetaan hintoineen 
1.1.2023.

Ke 18.10.2023 Helsinki – Santiago

Matka alkaa Helsinki-Vantaalta Madridin kautta Santiagoon.
Mannertenvälisille lennoille voimme antaa tarjouksen myös Business-luokan len-
noista. Muutokset lentoreitissä ovat mahdollisia ja lopullinen lentoreitti vahvistetaan 
1.1.2023.

To 19.10.2023 Saapumien Santiagoon

Aamulla saaapuminen ja majoittuminen Santiagossa tai sen lähiympäristössä. 

Pe 20.10.2023 Santiago (A)

Vapaapäivä Santiagossa. Matkatavaroiden saapumisen varmistamiseksi haluamme 
viettää välipäivän Santiagossa ennen Santiagosta Falklandinsaarille olevaa lentoa. 

Majoittuminen: Santiago 

ETELÄ-GEORGIAN ERIKOISRISTEILY
21.10.-4.11.2023
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La 21.10.2023 Santiago - Falklandinsaaret (A)

Päivälento Falklandinsaarille. Lento tekee välilaskun Punta Arenaksessa ja laskeutuu 
iltapäivällä Mount Pleasantin sotilaskentälle Falklandinsaarilla. Jatkamme täältä noin 
tunnin kestävällä bussikuljetuksella Stanleyn englantilaistyyliseen pikkukaupunkiin, 
jonka satamassa risteilyaluksemme M/S Polar Pioneer on valmiina lähtöön. 

Lentopaketin ohjelma päättyy, ja varsinainen risteilyohjelma alkaa. 

           RISTEILYPAKETTI 21.10.-4.11.2023

La 21.10.2023 Falklandinsaaret - Polar Front (P)

Iltapäivä majoittuminen M/S Polar Pioneerille ja normaalit risteilymatkan lähtöval-
mistelut. Illan aikana irroitamme ankkurilöydet ja matkamme Polar Frontin yli kohti 
Etelä-Georgian sadunomaista saaristoa alkaa. 

Majoittuminen: M/S Polar Pioneer

Su 22.10. - Ma 23.10.2023 Merellä, Polar Front (A, L, P)

Matka jatkuu kohti Etelä-Georgiaa. Maanantaina ylitämme Polar Frontin vaihettumis-
alueen ja sen jälkeen merilintujen määrä merellä tulee kasvamaan. 

Maanantaina iltapäivällä ohitamme avomerestä kohoavat Shag Rocks -kalliot. Me-
renkäynnin salliessa matkan aikana on mahdollisuus käyttää jo aikaa merilintujen, 
kuten albatrossien kuvaamiseen.

Majoittuminen: M/S Polar Pioneer

Ti 24.10.2023 Saapuminen Etelä-Georgiaan (A, L, P) 

Pitkän merimatkan jälkeen maata näkyvissä! Saavumme tänään Etelä-
Georgian jylhään saaristoon. Iltapäivällä odotettu ensimmäinen rantau-
tuminen. 

Majoittuminen: M/S Polar Pioneer
 

Ke 25.10. - Ke 1.12.2023 Etelä-Georgia (A, L, P)

Kuvausmatkojen erikoisristeily Etelä-Georgiassa on luonteeltaan tutkimusretkikunta, 
ja tarkka päiväohjelma sekä rantautumiskohteet valitaan matkan kuluessa tehtävän 
harkinnan perusteella. 
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Matkan tavoitteena on päästä vierailemaan saariston upeimmilla luontokohteilla. Oh-
jelmaan ja rantautumiskohteiden järjestykseen vaikuttavat kuitenkin vallitsevat tuulet 
ja sääolosuhteet, joiden mukaan kapteeni ja retkikunnan johtaja tekevät kulloinkin 
päätöksen turvallisista rantautumispaikoista. Koska koko matka on suunnattu vain 
valokuvauksesta kiinnostuneille asiakkaille, voimme viettää maksimaalisen ajan 
luontokohteiden parissa. Yhteistyötä ja kuvauslähtöistä toimintamallia edesauttaa, 
että yhteistyökumppanimme Wildphoto on myös aluksen omistavan varustamon osa-
omistaja.

Tavoitteena on rantautuminen esimerkiksi seuraaville Etelä-Georgian globaalisti tun-
netuista luontokohteista: Salisbury Plains, St. Andrews Bay, Gold Harbour, Cooper 
Bay, Drygalski Fjord. Retkielämystä ajatellen tärkeintä on päästä viettämään mak-
simaalinen aika Etelä-Georgian pingviinien ja merinorsujen sekä niitä ympäröivien 
lumihuippuisten vuorten parissa. 

Liikkuminen tulee tapahtumaan omana suomalaisena ryhmänä, joka monesti hel-
pottaa kuvauskohteiden äärellä toimimista. Kullakin kansallisuudella kun on usein 
hiukan erilaisia suhtautumisia esimerkiksi toisten kuvaajien huomioimiseen. Matkalla 
on kiintiö yhdelle suomalaiselle kumivenekunnalle. 

Rantautumisten ohella osa retkistä voidaan toteutetaan kumiveneajeluina sekä lin-
tujen ja hylkeiden, mutta myös jäävuorimaisemien kuvaamiseksi. Alukselta tehtävien 
retkien ohella koko oleskelumme Etelä-Georgiassa on aktiivista kuvaus- ja tarkkailu-
aikaa. Aluksellamme on hyvät kansitilat, joilta pääsee havainnoimaan ja kuvaamaan 
maisemia eri korkeustasoilta myös aluksella ollessamme. 

Majoittuminen: M/S Polar Pioneer
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To 2.11. - Pe 3.11.2023. Merellä kohti Falklandinssaaria (A, L, P)

Paluumatka Falklandinsaarille. Merenkäynnin salliessa myös merimatkalla on mah-
dollisuus merilintujen tarkkailuun ja kuvaamiseen aluksen kannelta. Hyvän sään sal-
liessa saavumme Falklandin vesille perjantai-iltana.  

Majoittuminen: M/S Polar Pioneer

La 4.11.2023. Falkland (A)

Perillä Stanleyn satamassa Falklandinsaarilla ja aamiaisen jälkeen on aika hyvästellä 
kotimme eteläisillä merillä. Risteilypaketin osuus päättyy. 

           LENTOPAKETTI

La 4.11.2023. Falkland - Chile, Santiago (A)

Alustavan aikataulun mukaisesti kotimatka alkaa iltapäivälennolla Falklandilta Chilen 
Santiagoon. Risteilyyn liittyvä lentopaketti ja sen hinta vahvistetaan 1.1.2023.
Olemme Santiagossa noin klo 22.00, ja majoitumme lentokentän ulkopuolella ole-
vaan Holiday Inn Santiago Airport -hotelliin. 

Majoittuminen: Holiday Inn Santiago Airport 

Su 5.11.2023 - Ma 6.11.2023 Santiago - Madrid - Helsinki (A)

Iltapäivällä kotimatka alkaa paluulennolla Madridiin. 
Päivälento Madrista saapuu Helsinkiin 6.11.2023 noin klo 15.00. 
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Hinnoittelu          Matkan hinta muodostuu risteilypaketista ja lentopaketista. 

Risteilypaketti:          La 21.10.-La 4.11.2023
Kesto:            15 pv (koko matka 19 pv)
Ryhmäkoko:            10+1 henkilöä 
Hinta:            alk. 13.290 eur
Kohdemaat:          Chile, Falklandinsaaret, Etelä-Georgia

Risteilypaketin palvelut alkavat 21.10.2023 ja päättyvät 4.11.2023 Falklandin-
saarilla. Suomessa varattavissa olevat hyttivaihtoehdot ja hinnat (muut hytit on jo 
loppuunmyyty): 

1. Standard -hytti. Hytti 308, 309, 310. Jaettu 2h hytti. Hinta á 13.290 eur / hlö
* Hytissä on kaksi samassa tasossa olevaa vuodetta, koko 11m2. 
* Hytissä on lisäksi istuinsohva, pieni kirjoituspöytä ja pesuallas. 
* WC- ja suihkutilat on jaettu naapurihytin kanssa.
* Hytti sijaitsee ala-kannella, hyteissä on porthole-ikkuna.

2. Standard PLUS -hytti. Hytti 504. Jaettu 2h hytti. Hinta á 14.290 eur / hlö
* Hytissä on kaksi samassa tasossa olevaa vuodetta, koko 12 m2. 
* Hytissä on lisäksi istuinsohva, pieni kirjoituspöytä. 
* Hytissä on omat wc- ja suihkutilat.
* Hytti sijaitsee keski-kannella, hyteissä on maisemaikkunat. 

3. Kapteenin hytti. Hytti 501. Jaettu 2h hytti. Hinta á 15.790 eur / hlö
* Hytissä on parivuode erillisessä makuutilassa ja tilava lounge-alue, koko 22,5 m2. 
* Lounge-tilassa on sohva ja kirjoituspöytä.
* Hytissä on omat wc- ja suihkutilat. 
* Hytti sijaitsee Yläkannella, hytissä on maisemaikkunat. 

ETELÄ-GEORGIAN ERIKOISRISTEILY
21.10.-4.11.2023
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Lentopaketti:          18.10.-21.10.2023 ja 4.-6.11.2023 

*Lennot Helsingistä Falklandinsaarille 
*Majoitus Santiago 19.-21.10.2023
*Majoitus Santiago 4.11.2023

Hinta vahvistetaan 1.1.2023. Lennot on varattavissa myös Business-luokassa ja mat-
kaa voidaan täydentää myös Pre- ja Post-tour -vaihtoehdoilla. 

M/S Polar Pioneer. Vasemmalta alkaen aluksen yläkansi, keskikansi ja alakansi. Alus on tällä hetkellä telakalla ja hyttien 
sisustus tullaan uudistamaan ennen matkamme alkua. 




