
Agronomiliiton juhlavuoden seniorimatka

Brasiliaan ja Argentiinaan
18.-28.11.2017

Rio de Janeiro, Iguassun putoukset ja Buenos Aires ovat Etelä-Amerik-
kaa parhaimmillaan. Matkan kolme kohdetta tarjoavat monenlaisia 
elämyksiä luonnonkauneudesta ja kulttuurielämästä gastronomiaan. 

Rio merenlahtineen, valkoisine rantoineen ja vihreine kukkuloineen on sam-
ban ja bossanovan tyyssija. Maisemat Corcovado-kukkulalta ja Sokeritopal-
ta ovat vertaansa vailla. Iguassun putouksilla jylisevät valtavat vesimassat. 
Putoukset ja niitä ympäröivä subtrooppisen sademetsän kokonaisuus ovat 
Unescon maailmanperintökohde. Buenos Aires on hillityn tyylikäs, euroop-
palaistyylinen latinalaismetropoli, joka tunnetaan tangostaan, perinteikkäis-
tä kahviloistaan ja vilkkaasta kulttuurielämästään. Kaupungin ulkopuolella 
saamme tuntumaa maaseudun elämään ja pampan karjapaimenperinteisiin. 
Ohjelmaan kuuluu myös muita maatalouskohteita.

A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen

Helsinki – Rio de Janeiro
1. päivä, lauantai 18.11. Lähtö Helsin-
gistä (KLM) klo 7.00 Amsterdamin kautta 
(KLM) Rio de Janeiroon, jonne saavum-
me klo 19.35. Majoitumme 3 yöksi Copa-
cabanan rannalla sijaitsevaan ensimmäi-
sen luokan Excelsior-hotelliin (««««).

Rio de Janeiro – Corcovadon Kristus-patsas
2. päivä, sunnuntai 19.11. Sokeritop-
pa, Guanabaran lahti, vihreät  kukkulat ja 
valkoiset rantahietikot ovat Rion tunnus-
merkkejä ja muodostavat yhdessä maail-
man upeimpiin kuuluvan maiseman. Rio-
lainen eli carioca on sitä mieltä, että elämä 
on nauttimista varten, joten hymy on her-
kässä. Jalkapallo ja samba ovat elämää 
suurempia asioita tässä vastakohtien ja 
kauneuden kaupungissa. Helteillä elämä 
keskittyy rannoille, joista Copacabana lie-
nee tunnetuin. Ipaneman ranta taas tun-

nistetaan ”Ipaneman tyttö” -bossa no-
vasta. Antônio Carlos Jobim sävelsi sen 
60-luvun alussa paikallisessa baarissa is-
tuskellessaan. Kyseinen Garota de Ipane-
ma -baari on edelleenkin olemassa ja mo-
nen matkailijan tutustumislistalla. 
Aamupäivällä teemme kaupunkikierrok-
sen ja nousemme yli 700 metrin korkeu-
teen Corcovado-vuorella sijaitsevan Kris-
tus-patsaan juurelle ihailemaan allamme 
levittäytyvää maisemaa. Kierroksen päät-
teeksi syömme lounaan. (A, L)

Rio de Janeiro – Sokeritoppa
3. päivä, maanantai 20.11. Rion kenties 
parhaimmat maisemat avautuvat Soke-
ritoppavuorelta, jonne pääsemme kaksi-
vaiheisella kaapelihissillä. Kaupungin silu-
ettia hallitseva kukkula kohoaa lähes 400 
metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolel-
le. Se sijaitsee Guanabaran lahden suulla 
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ikään kuin meriliikennettä vahtimassa. Toisella 
puolella lahtea siintää Niteróin kaupunki, jonne 
johtaa yli 13 kilometriä pitkä silta. Myöhemmin 
illalla sulattelemme retkiantia tyypillisellä chur-
rascaria-päivällisellä. (A, P)

Rio de Janeiro – Iguassun putoukset
4.–5. päivä, ti–ke 21.–22.11. Lennämme sisä-
maahan Foz do Iguaçun kaupunkiin Brasilian, 
Paraguayn ja Argentiinan rajojen läheisyyteen. 
Syömme lounaan saavuttuamme. Majoitum-
me 2 yöksi kaupungin laidalla sijaitsevaan en-
simmäisen luokan Bourbon Cataratas -hotelliin 
(««««). Iguassun putoukset jylisevät Argen-
tiinan ja Brasilian välisellä Iguassujoella, joka 
on myös osa maiden välistä rajaa. Kun Argen-
tiinan puolen putoukset koostuvat monista pie-
nemmistä putouksista, niin Brasilian puolella 
on pääuoman suurin yksittäinen putous, Gar-

ganta del Diablo eli ns. paholaisen kita. Tiis-
taina käymme katsomassa putouksia Brasilian 
puolella, jolloin voimme ihmetellä paholaisen 
kidan voimaa läheiseltä laiturilta. Keskiviikko-
na näemme Paranájoella sijaitsevalla Itaipun 
padon. Paraguayn ja Brasilian yhteisenä pro-
jektina rakennettu Itaipu on maailman toisek-
si suurin vesivoimalaitos. Myöhemmin käymme 
Argentiinan puolen putouksilla, joiden lomassa 
on useita kävelyreittejä. Syömme lounaan ret-
kellä ja hotelliimme palaamme myöhään ilta-
päivällä. (2xA, 2xL)

Iguassun putoukset – Buenos Aires
6. päivä, torstai 23.11. Lennämme iltapäiväl-
lä Buenos Airesiin, jossa majoitumme 4 yöksi 
Intersur Recoleta -hotelliin (««««) ja syöm-
me päivällisen. Euroopasta saapuneiden siirto-
laisten vaikutus näkyy paikoin tämän yli 10 mil-

joonan asukkaan metropolin katukuvassa ja 
arkkitehtuurissa. Runsas kulttuuritarjonta, ra-
vintoloiden ja kahviloiden kirjo sekä tietenkin 
perinteinen tango ovat Buenos Airesin tavara-
merkkejä. (A, P)

San Antonio de Areco
7. päivä, perjantai 24.11. Teemme kokopäi-
väretken, jonka pääteema on maatalous sekä 
muut agronomeja yleisesti kiinnostavat asi-
at. Kohteenamme on parin tunnin ajomatkan 
päässä sijaitseva siirtomaatyylinen San Anto-
nio de Arecon pikkukaupunki. Maanviljelykseen 
ja karjankasvatukseen hyvin soveltuvan aroalu-
een eli pampan perinteinen gaucho- eli karja-
paimenkulttuuri on säilynyt täällä nykypäiviin 
asti. Tutustumme kävellen kaupungin vanhaan 
keskustaan, jossa saamme käsityksen pampan 
gauchojen omintakeisesta elämäntyylistä. Mu-

Iguassun putoukset

San Antonio de Areco



kulakivikatujen varsilta löytyy useita hopeasep-
pien putiikkeja ja tyypillisiä pikkubaareja, joita 
kutsutaan nimellä ”pulperia”. San Antonio de 
Arecon suussa sulavat suklaamakeiset tuovat 
helpotusta makeannälkään. Lounaaksi syöm-
me paikalliseen tapaan grillattuja herkkuja 
maalaiskartanossa. Vierailemme myös jossain 
maatalous- tai elintarvikealan yrityksessä tai yh-
teisössä, mikä syventää osaltaan retken antia. 
Vierailukohde vahvistetaan lähempänä matkan 
ajankohtaa. (A, L)

Buenos Aires
8. päivä, lauantai 25.11. Kaupunkikierroksel-
lamme tutustumme keskustaan ja lähialuei-
siin sekä paikannamme tärkeimmät maamer-
kit. Näemme mm. Palermon hienostoalueen 
pikkuputiikkeineen ja sen vastakohtana San 
Telmon sekä La Bocan kaupunginosat, jotka 
elävät eräänlaista uusrenessanssikautta tango-
klubeineen ja värikkäine työläiskortteleineen. 
Recoletan kaupunginosa tunnetaan monumen-
taalisesta hautausmaastaan, joka on monien 

Argentiinan historian merkkihenkilöiden viimei-
nen leposija. Ydinkeskustan halkaisee maailman 
levein katu, 9 de Julio, jonka vallankumousauki-
olla lähes 70-metrinen obeliski kohoaa korke-
uksiin Buenos Airesin ikonina. Myös parhaiden 
ostoskatujen sijainti selviää kierroksellamme. 
Lounaan jälkeen on vapaa-aikaa. (A, L)

Buenos Aires
9. päivä, sunnuntai 26.11. Plaza Dorrego -au-
kiolla järjestetään sunnuntaisin markkinat. Tar-
jolla on monenlaista antiikkia – aitoa ja vää-
rää, kirpputoritavaraa, katutaiteilijoita, leipää 
ja sirkushuveja. Aukion tunnelma on ainutlaa-
tuinen ja vie vierailijan ajassa viime vuosisadan 
alkupuolelle. Markkinoilta saattaa löytyä mie-
lenkiintoisia tuliaisia kotiin vietäväksi. 
Tango syntyi 1800-luvun lopulla Buenos Aire-
sin työväen kortteleissa, minkä vuoksi yläluokka 
ensin ylenkatsoi sitä. Nykyisin tango on kuiten-
kin Argentiinan tavaramerkki, jonka tunnetuim-
pia nimiä ovat Carlos Gardel ja Astor Piazzolla. 
Argentiinalainen tango on rytmiltään ja tans-

sikuvioiltaan usein huomattavasti monitahoi-
sempaa kuin kotimainen vastineemme. Haita-
ria muistuttava bandoneon on tango-orkesterin 
sielu. Päivällisen jälkeen siirrymme intiimille El 
Viejo Almacén -klubille. Tunteikas tangon tah-
dittama ilta kuvastaa Buenos Airesin todellista 
luonnetta ja jää varmasti mieliin yhtenä matkan 
kohokohdista. (A, P)

10. päivä, maanantai 27.11. Huoneenluovu-
tuksen jälkeen syömme lounaan, jonka jälkeen 
on kuljetus kentälle. Paluulentomme (KLM) 
lähtee klo 16.40 Amsterdamin kautta (KLM) 
kohti Helsinkiä. (A, L)

11. päivä, tiistai 28.11. Saavumme Helsinkiin 
klo 17.15.

Olemme maininneet hotellin virallisen paikallisen 
tähtiluokituksen hotellin nimen perässä. Huomioitte-
han, että paikalliset tähtiluokitukset eivät ole yhteis-
mitallisia maailman eri kolkissa ja antavat usein liian 
hyvän kuvan hotellista.
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Matkapäivät:
18.11.-28.11.2017

Matkan hinta 4.090 e 
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomais-
maksut 323 e)

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 790 e 

Hinta edellyttää 20 matkustajaa.

Matkan hintaan sisältyvät: 
l  reittilennot turistiluokassa 
l  lentokenttäkuljetukset matkakohteissa 
l  majoitus kahden hengen huoneissa ohjel- 
 massa mainituissa tai vastaavissa hotelleissa  
l  puolihoito
l  ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket  
 pääsymaksuineen
l  palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa
l  lento- ja turistiverot sekä muut viranomais- 
 maksut
l  juomarahat paikallisoppaille ja bussin- 
 kuljettajille 

l  suomalainen matkanjohto 

Agronomiliiton edustajana ryhmää luotsaa 
Pirjo Ketonen.

Hinta perustuu 13.1.2017 voimassa olleisiin 
tariffeihin ja valuuttakursseihin. Kuluttaja-asia-
miehen ohjeiden mukaisesti matkan lopullinen 
hinta määritellään niiden valuuttakurssien ja 
tariffien mukaan, jotka ovat voimassa 6 viik-
koa ennen matkan alkua.

Passin tulee olla voimassa vielä 3 kuukautta 
matkan jälkeen. Tarkistakaa passinne voimas-
saolo ja kunto jo matkaa varatessanne ja hank-
kikaa tarvittaessa uusi hyvissä ajoin. Tarvitsem-
me syntymäaikanne sekä matkalla käytettävän 
passin numeron ja voimassaoloajan jo varauk-
sen yhteydessä tai viimeistään 3 kuukautta en-
nen matkaa.

Ilmoittautuminen ja maksut
Alustavat ilmoittautumiset: 
toimisto@agronomilitto.fi   p. (09) 2511 160.

Ennakkomaksu 450 euroa laskutetaan helmi-
kuussa. Loppulaskun eräpäivä on 45 vrk ennen 
matkan alkua. Noin 6 viikkoa ennen matkaa 
lähetämme toimintaohjeet, jossa on hyödyllistä 
tietoa matkalle valmistautumisesta.

Peruutusehdot:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
-  viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua,  
 pidätetään toimistokuluina 100 e/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään  
 250 e/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään  
 matkan ennakkomaksu
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään  
 50 % matkan kokonaishinnasta
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, ei  
 suoriteta mitään takaisinmaksua

Matkaan sovelletaan yleisiä valmismatkaehto-
ja sekä Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja 
erityisehtoja, jotka löytyvät Kaukomatkaesit-
teestä 2017 ss. 174-176 sekä osoitteesta 
www.olympia.fi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

 

Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki
p. (09) 696 2770  l  www.olympia.fi O
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