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Ryhmäkoko:   11 henkilöä 
Hinta:   á 6.780 eur*
Lisäretki: Rio de Janeiro -extension 6.-9.10.2022  
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* Hinta per henkilö 2hh-majoituksella. 
* 1hh-lisähinta á 980 eur. 
* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Pantanalin maailmanperintöalue
  Iguassun maailmanperintöalue  

Lajstoa: Jaguaari 
  Hyasinttiara, jabiru, tukaanit 
  Kaimaanit, jurumi, tapiiri 

Ruokailut:  Täysihoito / aamiaismajoitus
  matkaohjelman mukaisesti:
  A, aamiainen, L= lounas 
  P= päivällinen

Kansainväliset lennot:
  * Helsinki - Iguassun putoukset 
  * Sao Paolo - Helsinki

Kotimaanlennot: 
  * Foz do Iguassu - Cuiaba 
  * Cuiaba - Sao Paolo

Ajomatkat: Pikkubussi 

Venesafarit:  Vain 4 henkilöä / moottorivene. 

Kohderyhmä:  Kaikki luonto- ja kulttuurikohteista   
  kiinnostuneet.
   
Vaativuus: Lähtijöiltä edellytetään normaalia 
  terveydentilaa. Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
  
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  Puh.  0400 191 348  
   0505 201 827

Kaikki esitteen kuvat aiemmilta Kuvausmatkoilta: Jouni Klinga
Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä 
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet.  
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Brasilian Pantanal on maailman suurimpia kosteikkoalu-
eita. Sadekaudella suuri osa maisemasta jää veden val-
taan, mutta kuivalla kaudella avovedet kuihtuvat pieniksi 
allikoiksi. Luontoharrastajalle tämä on parasta retkeily-
aikaa. Linnut ja nisäkkäät hakeutuvat veden äärelle, ja 
yksilötiheydet voivat olla suuria. Samoin vesissä elävät 
kaimaanit sinnittelevät uuteen sadekauteen kutistuvissa 
lammikoissa. 

Pantanal on ainoa paikka maailmassa, jossa jaguaarin 
kohtaaminen on hyvin todennäköistä kuivan kauden ai-
kana. Jaguaareja löytääkseen on kuitenkin matkattava 
Pantanalin keskiosiin. Elo-lokakuussa Pantanalissa voi 
päästä kokemaan myös upeaa kukkaloistoa, kun eri väri-
set tabebuia-puut puhkeavat värien ilotulitukseen. 

Brasilian luontomatkalla tutustumme maan kahteen 
arvokkaimpaan ja toisistaan poikkeavaan alueeseen. 
Pantanalin suunnaton kosteikkoalue on kuuluisa paitsi 
rikkaasta eläimistöstä, myös eläinten luottavaisuudesta. 
Vaikka suurin osa Pantanalista on näihin päiviin saakka 
ollut karjan laidunmaita, niin ihmistoiminta on rajoittu-
nut karjan kasvatukseen ja villieläimet ovat saaneet elää 
suhteellisen rauhassa. Luontomatkailu on saanut jalan-
sijaa vasta muutaman viime vuoden aikana ja nyt yhä 
useampi karjatila on keskittymässä luontomatkailijoiden 
palvelemiseen. 

Jo nyt Pantanalissa on hyvät puitteet luontomatkailulle, 
mutta matkailijoiden määrät ovat edelleen vähäisiä. Yh-
tenä Etelä-Amerikan parhaista villieläinkohteista Panta-
nalin suosio tulee kuitenkin kasvamaan nopeasti. 

Erityisen Pantanalista tekee hyasinttiarojen, jurumien eli muurahaiskarhujen ja mui-
den eksoottisten lajien ohella mahdollisuus jaguaarien kohtaamiseen. Taustalla on jo 
vuosien ajan Cuiaba-joella liikkuneet urheilukalastajat. Kuivana kautena jokivarsille 
kerääntyvät jaguaarit ovat tottuneet veneiden liikkeisiin joella eivätkä välitä mootto-
roidusti liikkuvista ihmisistä. Erityisellä jaguaarisafariosuudella tulemme partioimaan 
jokivarsia moottoriveneellä ja kuvaaminen tapahtuu veneestä käsin. Jaguaarien ohel-
la joella on silti paljon muutakin nähtävää. Sympaattisia jättiläissaukkojen perhekun-
tia, kapypadoja eli jokisikoja, kaimaaneja ja  monipuolinen lajisto kosteikkolinnustoa. 
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Myös Iguassu on mielikuviamme monipuolisempi retkikohde. Kyse ei ole vain muu-
tamasta valtavasta putouksesta, vaan yli 270 vesiputouksen muodostamasta ve-
siekosysteemistä. Putouksia ympäröivät tiheät lajirikkaat sademetsät. Koska luke-
mattomilla retkipoluilla liikkuu säännöllisesti ihmisiä, myös eläimet ovat tottuneet 
kulkijoihin ja ovat siten helpommin havainnoitavissa. 

Majoitumme putouspuiston äärelle sekä Argentiinan että Brasilian puolella ja nautis-
kelemme veden rentouttavasta kohinasta sademetsien siimeksessä. Argentiinan ja 
Brasilian puolet eroavat monessa suhteessa toisistaan. Argentiinan puolella avautuu 
enemmän näkymiä pienemmille sademetsän sisällä jyriseville putouksille, kun taas 
Brasilian puolella pääsemme aivan suurimman putouksen juurelle. Brasilian puolella 
majapaikkamme on kansallispuiston sisällä, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen 
vesiputouksilla myös illan ja aamun valoissa. Tiiviin retkiohjelman sijaan voi täälläkin 
viettää myös rentouttavaa hotellilomaa putousten läheisyydessä. 

Matkapakettia on mahdollista täydentää myös lisäosuudella Rio de Janeiron ikonisis-
sa maisemissa ja Copacabanan hiekkarannoilla. Lisäohjelmassa majoitumme Copa-
cabanan rannalle ja aloitamme retkipäivän Sokeritoppavuoren huikeilla näköaloilla. 
Iltapäivällä nousemme Corcovadon näköalapaikalle ja Kristus-patsaalle odottele-
maan kaupungin valojen syttymistä. Rio on kokemisen arvoinen kohde myös niille, 
jotka yleensä ovat tottuneet kiertämään kaupunkikohteet kaukaa. 

Braslian luontomatkalle on tyypillistä pienen ryhmän mukanaan tuoma joustavuus 
aikatauluihin ja liikkumisiin. Tiiviin hintaan sisältyvän retkiohjelman sijaan monissa 
kohteissa, kuten Pantanalin luontomatkailutiloilla, ympäristöön voi halutessaan tu-
tustua myös omaan tahtiin tai viettää vapaapäiviä lodgella. 



Muutokset ohjelmassa ja ilmoitetuissa lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

To 22.9.2022 Helsinki – Foz do Iguassu

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä iltapäivälennolla ja kahdella välilaskulla 
Brasilian Foz do Iguassuun. Lentoreitti vahvistetaan 10 kk ennen matkan alkua. 

Pe 23.9.2022. Fog Do Iguassu - Iguassu, Argentiina

Aamupäivällä saavumme perille Iguassun lentokentälle Brasiliassa. 

Jatkamme kentältä suoraan maitse Argentiinan puolelle ja majoitumme Puerto Igu-
assun kylällä olevaan hotelliimme. 

Pitkän lentomatkan jälkeen vietämme vapaapäivän matkasta ja aikaerosta toipuen. 
Hotellissamme huoneet ovat käytössä heti aamupäivästä alkaen. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Iguassulla. 

La 24.9.2022. Iguassu, Argentiina (A)

Täysi retkipäivä Argentiinan Igussulla. Puiston alueel-
le on rakennettu oma rautatieverkosto, joka kuljettaa 
matkustajia puiston sisällä polkujen lähtöpisteille.  En-
simmäisenä retkikohteena esimerkiksi vaikuttava ”pa-
holaisen kurkku”. Pääsemme seuraamaan 50 metrin 
etäisyydeltä, kuinka joki syöksyy 80 metriä syvään rot-
koon. Katselupaikkamme on joen ylle rakennettu beto-
ninen kävelysilta. Lisäksi ehdimme koluta myös joitakin 
pienempiä metsän siimeksestä syöksyviä putouksia pu-
tousten varsia kiertäviltä poluilta. 

Laajassa putouspuistossa on monipuolinen reitistö, joka 
tarjoaa toinen toistaan upeampia näkymiä vesiputouk-

sille. Halukkailla on mahdollisuus keskittyä retkeilyyn myös omatoimisesti. Puiston 
portilla on useita lounasravintoloita, joissa voimme käydä viettämässä hetken sies-
taa ja lounasta ennen iltapäivän retkeä. Kiinnostuksen mukaan voimme kuitenkin 
viettää keskipäivän lounasaikaa ja siestaa myös hotellillamme ja palata puistoon 
uudelleen iltapäivällä. 

Iguassu tarjoaa jokaiselle jotakin. Linnuista kiinnostuneet voivat yrittää kuvata kuo-
huissa syöksyviä kuohukiitäjiä, koatit viihdyttävät ruokailupaikkojen tuntumassa ja 
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lukemattomat erilaiset vesiputoukset tarjoavat loputtomasti erilaisia kuvausmahdol-
lisuuksia. Sekä laajoihin maisemakuviin, että yksityiskohtiin. Päivän voi vastaavasti 
viettää myös vain upeista maisemista nauttien.

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Iguassulla. 

Su 25.9.2022. Iguassu, Argentiina - Iguassu, Brasilia (A)

Iguassun upeimmat putoukset jakautuvat sekä Argentii-
nan että Brasilian puolelle, ja molemmat tarjoavat hyvin 
erilaisen elämyksen maailman kauneimmista vesiputo-
uksista. Aamuvarhaisella palaamme takaisin Brasilian 
puolelle. 
Halukkailla on mahdollisuus varata ennakkoon helikop-
terilento putousten yllä. Lento pyritään tekemään heti 
aamun ensimmäisellä lennolla. Normaali helikopteri-
lento kestää n. 10 minuuttia. Valokuvaajille suositeltava 
vaihtoehto on 30 minuutin yksityislento, johon mahtuu 
kyytiin kolme matkustajaa. Pyydämme ilmoittamaan jo 
ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet kiinnostunut joko 
10 minuutin peruslennosta tai 30 minuutin kuvaajille 
soveltuvasta yksityislennosta, joka edellyttää vähintään 

kolmea osallistujaa. Lentojen hinnat vahvistetaan ennen matkaa. Yksityiselle lennol-
le on lisähinnasta mahdollista hakea lupaa lentää myös alle 150 m korkeudessa.

Iltapäivällä tutustumme kaikista näyttävimpiin putousmaisemiin, joista ensimmäiset 



avautuvat heti Das Cataratas -hotellimme edustalta. Majoitumme ainoaan ja samalla 
seudun parhaaseen viiden tähden hotelliin puiston sisäpuolella. 

Jokivarren kanjonia seurailevat polut ovat hyvin merkittyjä ja halukkaat voivat kulkea 
myös omaan tahtiin. Itse putousten ohella näillä poluilla voi kohdata myös monia 
kiehtovia eläimiä ja rikasta kasvillisuutta. Yksi erikoisemmista lajeista on vesipu-
tousten takana pesivä kuohukiitäjä, joiden lentoa kuohuissa toisinaan pääsemme 
seuraamaan. Toistaiseksi halukkailla on ollut mahdollisuus vierailla putouksilla myös 
illalla, kun tähdet ovat syttyneet taivaalle. 

Majoittuminen: Das Cataratas -hotelli. http://www.belmond.com/hotel-das-catara-
tas-iguassu-falls/

Ma 26.9.2022 Foz do Iguassu - Cuiaba (A)

Aamulla on mahdollisuus lähteä suoraan hotellista uudelle kävelyretkelle putousten 
vierellä kulkevalle polulle. Ennen puiston avautumista poluilla on hiljaista, koska sil-
loin alueelle pääsevät vain hotellissamme majoittuvat asukkaat. 

Huoneet on luovutettava aamupäivällä ja iltapäivällä lähdemme tutustumaan puis-
ton ulkopuolella olevaan trooppiseen lintupuistoon. Vaikka kyseessä on eläintarha, 
siellä on myös monia vaikuttavia aviaarioita. Bird Park: http://www.parquedasaves.
com.br/v2/ing.htm 

Iltapäivän lopulla palaamme Foz do Iguassun lentokentälle ja jatkolennolle Mato 
Grosson osavaltion pääkaupunkiin, Cuiaban. Pienen maalaiskaupungin statuksesta 
huolimatta täälläkin asuu yli puoli miljoonaa asukasta. Kaupunki perustettiin seudun 
kultaryntäyksen aikaan vuonna 1719. Nykyisin Mato Grosso on kuitenkin ennen kaik-



kea karjankasvatusaluetta. Luontomatkailijoille Cuiaba on ”satamakaupunki” etelä-
puolella avautuvalle Pantanalin valtaisalle tasangolle ja kosteikkoalueelle. 
   
Lentomme saapuu Cuiabaan keskiyöllä ja majoitumme vielä yhdeksi yöksi kaupun-
kiin ennen matkaamme Pantanaliin. 

Majoittuminen: Deville Cuiaba tai vastaava. 

Ti 27.9.2022. Cuiaba - Pouso Alegre (A, L, P)

Myöhäisen aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti 
Pantanalin kosteikkoa ja sitä halkovaa Transpantaneira-
tietä. Heti Pantanalin tasangoille laskeuduttuamme eläi-
mistön runsaus on huikaiseva. Ensimmäisenä huomio 
ehkä kiinnittyy tietä reunustavilla allikoilla lipuvien kai-
maanien runsauteen - ja niiden seassa kahlaileviin hai-
karoihin, jabiruihin ja muihin kosteikkolintuihin. 

Vuonna 1971 rakennettu tie kulkee aivan Pantanalin sy-
dämeen, Cuiaba-joen varrella olevaan Porto Jofren pie-
neen kalastajakylään saakka. Alkujaan tavoitteena oli 
rakentaa tie koko Pantanalin alueen halki, mutta raken-
tamisaikana Mato Grosson osavaltio jakaantui kahtia ja 
uusi eteläisempi osavaltio ei halunnutkaan jatkaa tien 
rakentamista Cuiaba-joen eteläpuolella. Tien rakenta-
mista varten molemmin puolin tietä on kaivettu laajoja 
jokimaisia kaivantoja, jotka sittemmin ovat tasaantuneet 
maisemassa ja osin myös pitkälti soistuneita. 

Kuivalla kaudella nämä ihmisen aikanaan rakentamat 
minnekään johtamattomat joenuomat ovat mitä par-
haita villieläinkeitaita, joiden vesialtaat houkuttelevat 
eläimistöä Transpantaneiran tuntumaan. Paikoitellen 
tien laiteet ovat jo metsittyneet, mutta toisinaan nämä 
kosteikot tarjoavat kiehtovia tilanteita seurata villieläi-
miä lähietäisyydeltä; jokisikoja, kaimaaneja, karakaroja, 
jabiruja…

Tulva-aikaa varten tien ali on rakennettu myös valtava määrä alittavia kanavia ja niitä 
ylittäviä puusiltoja. Suuri osa näistä on edelleen alkuperäisessä asussa ja nämä noin 
120 puusiltaa luovat matkantekoon oman tunnelmansa. 

Saavumme lounasaikaan mennessä Pantanalin pohjoisosissa olevalla Pouso Ale-
gren luontomatkailutilalle. Kyseessä on lähes sadan neliökilometrin maatila, jolla pe-
rinteitä vaalien edelleen kasvatetaan karjaa. Tilakeskus toimintoineen on muutettu 
luontomatkailukäyttöön ja savannilla laiduntavasta karjasta vastaavat nyt ulkopuoli-
set maatilayrittäjät. 
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Pouso Alegren isäntä on matelijoihin erikoistunut harras-
tajatutkija, ja verraton Pantanalin luonnon asiantuntija. 
Alueella retkeillessämme törmäämmekin toisinaan eri-
koisiin viritelmiin ja maahan upotettuihn tynnyreihin, joi-
den avulla seudulta on löydetty viime vuosina myös koko 
Pantanalille uusia matelijalajeja. Oleskelumme Pouso 
Alegrella on täysihoidolla perustasoisissa, mutta ilmas-
toiduissa huoneissa / mökeissä. Iltapäivän retkeilemme 
pihapiirin ympäristössä. 

Majoittuminen: Pouso Alegre.

Ke 28.9.2022. Pouso Alegre (A, L, P)

Pouso Alegren tarkempi päiväohjelma sovitaan vasta 
matkan aikana, ja sitä on mahdollista muokata toivei-
den mukaisesti joustavasti. Voimme myös hajaantua 
pienempiin ryhmiin, jos osa haluaa keskittyä yksittäisiin 
aiheisiin. 

Aamuvarhaisella teemme jokimelontaretken läheiselle 
joelle, jossa meillä on hyvä mahdollisuus päästä seuraa-
maan jättiläissaukkoperheen elämää. 

Pyrimme silti maksimoimaan ajankäyttöä itse maatilan ympäristössä, sillä etenkin 
linnuista kiinnostuneille lähiluonto on vertaansa vailla. Tähän aikaan vuodesta piha-
puussa monesti pesii kovaääninen hyasinttiara, kuningastukaanit lentävät tuon tuos-
ta ylitse ja orneerot muuravat pesäholvejaan pihapuiden oksille. Seudun linnusto on 
todella rikas, ja silmiinpistävää on isokokoisten ja värikkäiden lintulajien runsaus. 

Alueella on mahdollista liikkua ja oleskella vapaasti, joka luo kohteelle kiehtovan 
ajattoman ja rauhallisen maalaistunnelman. Pouso Alegressa lintuja voidaan myös 
houkutella hedelmillä ja siemenillä hyville kuvauspaikoille. 

Majoittuminen: Pouso Alegre

To 29.9.2022. Pouso Alegre - Porto Jofre (A, L, P)

Lounaan jälkeen lähdemme jatkamaan Transpantaneiraa etelään kohti Cuiaba-jo-
kea. Tien kuoppaisuus ja lukemattomat joen pohjan kautta kierrettävät ”sillat” pitä-
vät vauhdin hiljaisena. Mutta pysähdyksiä aiheuttavat myös tien varren kosteikkojen 
linnut. Teemme siis matkalla pysähdyksiä, ja tavoitteena on saapua perille vasta päi-
välliseen mennessä. Seuraavana päivänä aloitamme sitten jaguaarisafarit Cuiaba-
joella. 

Majoittuminen: Hotel Porto Jofre
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Pe 30.9.2022. Pantanal, Porto Jofre (A, L, P)

Aikaisen aamiaisen jälkeen noin 5.30 lähdemme ensim-
mäiselle jaguaarisafarille.
Parhaat jaguaarialueet sijaitsevat noin puolen tunnin 
moottorivenematkan päässä hotellilta, mutta joskus 
viidakon valtias on löydetty jokivarresta jo varttitunnin 
ajomatkan jälkeen. Käytössämme on viime aikojen ha-
vainnointitiedot, joiden perusteella suunnittelemme 
tarkemman päiväohjelman. Yhdessä veneessä on kol-
me-neljä matkustajaa, jolloin kaikilla on optimaaliset 
tarkkailumahdollisuudet ja pienikokoisten safarivenei-
den liikuttelu joella on sujuvaa. Tämä takaa jokaiselle 
riittävän tilan veneessä liikkumiseen ja kuvaamiseen - ja 

muutoinkin matkustusmukavuutta. Moottoriveneet ovat käytössämme koko päivän. 
Tarkasta päiväretkiohjelmasta päätetään ryhmän kesken vasta matkan aikana. 

Normaalisti palaamme keskipäivällä takaisin hotellille lounaalle ja viettämään sies-
taa – ja iltapäivällä jatkamme uudelle safarille. Kolmella veneellä liikkuessamme 
ryhmä voidaan myös jakaa kahtia, jolloin osa jää retkilounaan kanssa joelle koko 
päiväksi, toisten tehdessä lyhyemmän aamuretken ja palatessa iltapäivällä uudelle 
retkelle. 

Jaguaarisafarilla liikumme jaguaarien suosimilla jokivarsilla ja havainnoimme joki-
varsia. Monesti kuivan kauden aikana jaguaarit hakeutuvat jokivarsille juomaan ja 
viettämään siestaa jokivarren varjostavien puiden suojiin. Itse jaguaareja etsiessäm-
me meillä tulee olemaan möys paljon muuta seurattavaa ja kuvattavaa. 

Pääuoman ohella alueella on laajoja umpeutuvia joenuomia – erinomaisia kosteikko-
ja jättiläissaukoille, kaimaaneille, haikaroille, käärmekauloille, kuningaskalastajille 



ja muille kosteikkoeläimille. Pääsemme tekemään tuttavuutta myös maailman suu-
rimman jyrsijän, jokisian eli capypadan, kanssa. 

Jaguaarien kohtaamiseksi emme voi antaa takuuta, mutta mahdollisuudet ovat hy-
vät. Aikaisemmilla matkoilla parhoina päivinä olemme kohdanneet jaguaarin jokivar-
silla jopa kuusi eri kertaa saman päivän aikana. 

Viimeistään iltapäivän päätteeksi venekunnat palaavat takaisin hotelliin maittavalle 
päivälliselle ja ilmastoitujen hotellihuoneiden viileyteen. 

Majoittuminen: Hotel Porto Jofre

La 1.10.2022. Pantanal, Porto Jofre (A, L, P)

Toinen jaguaarisafaripäivä Cuiaba-joella. 

Ensimmäisen päivän safarikokemusten perusteella jat-
kamme retkeilyä samoilla tai uusilla alueilla. Ryhmän 
toiveiden mukaisesti voimme jakautua jälleen kahteen 
venekuntaan, joista toinen tekee lyhyemmät aamu- ja 
iltapäiväretket ja toinen venekunta voi viettää safarilla 
koko päivän retkilounaiden kanssa. 

Majoittuminen: Hotel Porto Jofre



Su 2.10.2022. Pantanal, Porto Jofre (A, L, P)

Kolmas jaguaarisafaripäivä Cuiaba-joella. Jos onni on ollut myötä heti ensimmäisinä 
safaripäivinä, niin halukkaat voivat viettää rentouttavan vapaapäivän nauttien Porto 
Jofren hotellin palveluista, kuten uima-altaasta, tropiikin lämmössä. Myös hotellin 
läheisellä kosteikolla on runsaasti elämää, kuten jokisikoja. Lisäksi pihapiirissä on 
monesti runsaasti lintuja alkaen upeista kuningastukaaneista palmuissa lenteleviin 
hyasinttiaroihin. 

Myös tälle päivälle olemme silti varanneet automaattisesti kaikille uuden jaguaarisa-
faripäivän. Paikanpäällä on mahdollista keskustella myös uusista veneretkikohteista, 
jos jaguaarien osalta odotetut kohtaamiset on saavutettu jo ensimmäisinä päivinä. 

Majoittuminen: Hotel Porto Jofre

Ma 3.10.2022 Pouso Alegre - Piuval Lodge (A, P)

Pitkien safaripäivien jälkeen nautimme rauhallisesta aamusta hotellin ympäristössä. 
Samoin jos edelliset päivät ovat kuluneet jaguaarien merkeissä, niin innokkaimmat 
voivat tänään keskittyä kuvaamaan pihapiirin lintuja jo ennen aamiaista. Lounaan 
jälkeen lähdemme palaamaan Transpantaneiraa takaisin pohjoiseen ja tutustuen 
jälleen tien varsien kiehtovaan eläimistöön. 

Paluumatkalla vaihdamme vielä kolmannelle Pantanalin luontomatkailukohteelle, 
Piuval Lodgelle. Vaikka maisema muistuttaa paljon Pouso Alegren tilaa, jokaisen lod-
gen ympäristössä on aina omat erikoispiirteensä ja lajistonsa. Piuvalin alue on tun-
nettu muun muassa jurumeista eli jättiläismuurahaiskarhuista, joiden näkeminen 
vaatii silti aina onnea. 

Majoittuminen: Piuval Lodge.
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Ti 4.10.2022. Piuval Lodge (A, L, P)

Retkeilemme koko päivän Piuval Lodgen ympäristössä. 
Liikkuminen tapahtuu paitsi jalan, niin myös ryhmän 
yhteisellä avolava-safariautolla. Vesitilanteen salliessa 
läheisellä tulva-altaalla on mahdollista lähteä myös me-
lontaretkelle. 

Yksi Piuvalin erikoisuuksista on jättiläismuurahaiskar-
hu eli jurumi, jonka kohtaamiseksi mahdollisuudet ovat 
täällä Pantanalin parhaat. 

Majoittuminen: Piuval Lodge.

Ke 5.10.2022. Pantanal, Piuval Lodge - Cuiaba - Sao Paolo (A, L)

Toinen retkipäivä Piuval lodgen alueella. Tarkempi päiväohjelma sovitaan matkan 
kuluessa ja sitä voidaan edelleen muokata ryhmän toiveiden mukaan. 

Iltapäivällä pääsemme tutustumaan ja kuvaamaan gauchojen, eli paikallisten karja-
paimenten arkea. Saamme autenttisen ja yksityisen esityksen karjan paimentami-
sesta hevosilla Pantanalin kosteikolla. 

To 6.10.2022. Pantanal, Piuval Lodge - Cuiaba - Sao Paolo (A, L)

Vapaapäivä Piuval lodgella. Aamupäivällä on mahdollisuus edelleen omatoimiseen 
retkeilyyn lodgen ympäristössä, rentoutumiseen uima-altaalla ja aikaa varusteiden 
pakkaamiseen. 

Iltapäivällä lähdemme paluumatkalle Cuiabaan. Ajamme Cuiabassa suoraan lento-
kentälle ja aloitamme paluumatkan Eurooppaan. 

Lentoreittimme kulkee joko Sao Paolon tai Rio de Janeiron kautta. 

Pe 7.10.2022. Helsinki

Saavumme Helsinkiin perjantaina. 



Lisäretki: Rio de Janeiro -extension 6.-9.10.2022 

To 6.10.2022  Cuiaba - Rio de Janeiro 

Suora iltalento Rio de Janeiron kaupunkikentälle, josta on vain varttitunnin ajomatka 
Copacabanan rannalla olevaan hotelliimme. 

Majoitus: Neljän tähden hotelli Copacabanalla. 

Pe 7.10.2022 Rio De Janeiro (A)

Nautimme auringonnoususta Copacabanan rannoilla 
ja aamiaisen jälkeen lähdemme maisemaretkelle. Nou-
semme kaapelihissillä Sokeritoppavuoren huikeille nä-
köalapaikoille ja teemme kierroksen kaupungilla ennen 
paluuta hotelliimme lounaalle ja siestalle. 

Iltapäivällä nousemme ratasjunalla Corcovadon Kristus-
patsaalle ihastelemaan Rion upeaa kaupunkimaisemaa 
sekä odottelemaan valojen syttymistä illan hämärtyessä.  

Majoitus: Neljän tähden hotelli Copacabanalla. 

La 8.10.2022 Rio De Janeiro - kotimatka alkaa (A)

Vapaa aamupäivä retkeillä omatoimisesti Copacabanan rannalla ja tutustua Rion 
rentoon elämäntapaan. Valittavasta lentoreitistä riippuen lounaan jälkeen tai illalla 
siirtyminen lentokentälle ja paluumatkalle Suomeen. Hotellihuone on myös iltaläh-
dön yhteydessä käytössä lähtöön saakka. 

Su 9.10.2022 Helsinki

Saavumme Helsinkiin lennosta riippuen sunnuntaina tai maanantaina. 

Rio de Janeiro -extensionilla minimiosallistujamäärä 4 asiakasta. Yksittäisille asik-
kaille sama ohjelma voidaan toteuttaa kansainvälisinä palveluina paikallisoppaam-
me opastamana. Oleskelua Rio de Janeirossa voi myös pidentää lisäpäivillä. 




