juholukkari.com – korkealaatuisia vuoristomatkoja Etelä-Amerikassa
ESITTELY

Autiomaita, suolaa
ja pyhiä tulivuoria
Kiertomatka Atacaman aavikolta Bolivian
vuoristoylängölle ja takaisin

Chilen
ja
Bolivian
välisten
rajaseutujen vuoristoylänkö lumoitsee luonnonihmeillään ja mahtavilla
maisemillaan.
Seudun
etäinen
sijainti
tekee
matkustamisen
alueella haastavaksi. Matkamme
tarkoitus on tutustua alueen
hienoimpiin paikkoihin, jotka ovat
osin vain harvojen tiedossa.

Kaukana tallatuista poluista patikoimme läpi unelmien maisemien ja
leiriydymme kirkkaan tähtitaivaan
ollessa kattonamme ja lumipeitteisten
tulivuorten
ollessa
naapureitamme.
Läheinen
kontakti
alkuperäisväestöön opettaa meille paljon
paikallisista tavoista ja tottumuksista sekä Andien kätköissä
olevan maan historiasta, kulttuurista ja mytologiasta.
Ohjelmassa olevat teknisesti helpot
tulivuorten nousut antavat myös
vuoristossa
kokemattomille
osanottajille mahdollisuuden nauttia
huiputuskokemuksista. Jos
kaikki menee hyvin, rikomme jopa
6000 metrin rajapyykin! Maailman
suurin suola-aavikko Salar de Uyuni
on vain YKSI matkan kohokohdista.
Sinut
on
kutsuttu
seikkailuun – sukella autiomaiden,
suolan ja pyhien tulivuorten
maailmaan.
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MATKAOHJELMA
Päivä 1:
Santiago

Saavumme
Santiagoon
Chilen
pääkaupunkiin.
Aamupäivällä
teemme
opastetun
kaupunkikierroksen yli kuusimiljoonaisen
suurkaupungin
sydämessä
ja
nautimme
lounaan
vanhan
markkinapaikan Mercado Centralin
tuntumassa. Iltapäivä on varattu
vapaaseen
kaupunkiin
tutustumiseen.
(lounas)

Päivä 2:
Santiago-Arica

Lennämme
aamulla
aikaisin
Santiagosta
Aricaan
Chilen
pohjoisimpaan kaupunkiin. Matkatavaramme hotelliin jätettyämme
tutustumme
vehreään
Azapan
laaksoon ja vierailemme laakson
mielenkiintoisessa
arkeologisessa
museossa, jossa voimme mm. nähdä
maailman vanhimpiin kuuluvia
muumioita.
Lounaan
jälkeen
teemme
veneretken
Arican
satamasta ja tutustumme alueen
rikkaaseen merieläimistöön. Yövymme hotellissa
(aamiainen, lounas)

Päivä 3:
Arica-Codpa

Aamiasen
jälkeen
ajamme
sisämaahan (3h) vahaan Codpan
kylään. Se sijaitsee aavikon keskellä
rotkolaakson
suojassa
raikasta
juomavettä solisevan joen rannalla.
Vehreässä laaksossa voimme nauttia
muuten karulle seudulle epätavallisesta kasvavien kasvien ja
hedelmäpuiden rikkaudesta. Majoitumme rauhalliseen hotelliin ja
iltapäivällä teemme kävelyretken
Ofragian arkeologisille löydöksille.
Tutustumme
paikan
lukuisiin
kalliopiirroksiin, petroglyfeihin.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 4:
Codpa-Putre

Aamiaisen nautittuamme ajamme
pidemmälle sisämaahan ja Putren
kylään (5-6h). Matkan varrella
pysähdymme usein ja otamme
muutaman kävelyaskeleen tutustuen
mm.
intiaanikyliin
ja
omalaatuisiin Candelabro kaktuksiin. lltapäivällä saavumme reilussa
3000 metrissä sijaitsevaan Putreen
ja majoutumme mukavaan hotelliin.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 5:
Putre-Pitacane-Putre

Putre on tunnettu sijainnistaan
lähes kuusituhatmetrisen Nevados
de
Putre
massiivin
juurella.

Vuorelta kylään virtaava juomavesi
oli
syynä
paikan varhaiseen
asutukseen. Teemme kävelyretken
(6-7h) kylän kauniissa ympäristössä,
jonka
jälkeen
iltapäivällä
renttoudumme läheisillä lämpimillä
lähteillä
kylpien.
Yövymme
hotellissamme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 6:
Putre-Lago ChungaraPutre

Aamulla jätämme putren ja teemme
kokopäiväisen
retken
Laucan
kansallispuistoon. Ajamme 4500
metrin
korkeudessa
sijaitsevan
kirkasvetisen
Chungara
järven
rannalle, jossa meitä odottaa
ikimuistoiset maisemat täydellisen
kauniiden tulivuorten Parinacotan
(6340m) ja Pomerapen (6240m)
kera.
Teemme
3-4
tuntisen
vaelluksen upean Cotacotani järven
rikkonaista rantaviivaa seuraillen.
Päivän ohjelma auttaa
meitä
akklinmatisoitumaan hyvin tulevia
päiviä varten. Palaamme illaksi
Putreen, jossa yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 7:
Putre-Salar de Surire

Luontospektaakkeli jatkuu meidän
suunnatessa Putresta kohti kaakkoa
ja
meidän
tutustuessa
eläi-

mistöltään
rikkaaseen
Suriren
suolatasankoon. Näitä mahtavia
maisemia
haluamme
ihailla
rauhassa ja siksi pystytämmekin
leirimme 5350 metriä korkean
Chihuana vuoren juurelle (4450m).
Näkymä on vertaansa vailla.
Lähistöllä sijaitsevat Polloqueren
lämpimät
lähteet
kutsuvat
kylpemään iltaisella tähtitaivas
kattona. Yövymme teltoissa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 8:
Salar de Surire

Tänään voimmme valita ohjelmamme kahdesta vaihtoehdosta.
Chihuana vuori kutsuu meitä
huipulleen jonne on teknisesti
helppo nousta (6-7h). Toisaalta
voimme tehdä kävelyretken Suriren
suola-aavikon
laitamilla.
Yön
vietämme leirissämme.
(aamiainen, lounas, illallien)

Päivä 9
Salar de Surire-Colchane

Matkamme jatkuu läpi laama ja
alpaka
laumojen
täyttämien
ylänköalueiden kohti Chilen ja
Bolivian
rajaa
ja
Colchanen
paikkakuntaan (4000m) Matkan
varrella
tutustumme
Islugan
kylään,
jonka
nimi
juontaa
samannimiseltä
läheiseltä
tulivuorelta. Paikka on kuuluisa
tyypillisestä alueelle tyypillisestä
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kolonialistisesta kirkosta. Yövymme
yksinkertaisessa majatalossa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 10
Colchane-Isla Pescado

Tänään
tutustumme
yhteen
häkellyttävimmistä
maisemista,
Uyunin suola-aavikkoon, joka on
maailman suurin suola-aavikko.
Ensin
meidän
on
kuitenkin
ylitettävä raja Bolivian puolelle ja
ajettava läpi Coipasan suolatasangon päästäksemme kohteeseemme.
Menemme
suoraan
valkoisen autiomaan sydämeen,
horisontissa näemme vain ja
ainoastaan suolaa. Pystytämme
leirimme Isla Pescadon saarelle,
jossa voimme ihailla ikimuistoista
auringonlaskua. Yövymme teltoissa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 11
Isla Pescado-TunupaJirira

Siirrymme suola-aavikon yli Tunupa
tulivuoren juurelle, jonka rinteille
tämän päivän vaelluksemme (5h)
meidät vie. Tämän paikallisen
pyhän vuoren ylärinteiltä voimme
sitten ihailla näkymiä Uyuninin
loputtomalle valkoiselle kentällä.
Toisella
puolen
onkin
sitten
Tunupan värikäs kraatteri. Suola-

aavikon keskellä vietetyn viileän
telttayön telttayön jälkeen meille
kelpaa mukava hotelliyö Jiriran
kylässä.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 12
Jirira-Incahuasi-San
Pedro de Quemez

Matkaamme vielä kerran valkoisen
tasangon poikki ja vierailemme
Icahuasi
kaktussaarella,
johon
tutustumme
tehden
lyhyen
kävelyretken (1h). Jatkamme kohti
San Pedro de Quemezin kylää ja
matkan varrella käymme Galaxias
luolassa,
jonka
surrealistisia
kivimuodostumia ihailemme. San
Pedrossa yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 13
San Pedro de QuemezVolcan Irruputuncu-San
Pedro de Quemez

Nousu Irruputuncu tulivuorelle
tarjoaa seuraavan meille seuraavan
unohtumattoman
luonnonnäytelmän – kraatterin tuntumassa
savuavat rikinkatkuiset fumarolit
ovat mahtava näky. Reitti ei ole
teknisesti vaativa ja akklimatisaatiomme suo meille oivan
lähtökohdan nousuun. Vuorelta
palaamme
ajoneuvollemme
ja

ajamme takaisin hotelliimme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 14
San Pedro de QuemezValle de la Roca-Quetana

Matkamme jatkuu kohti uudenlaisia
maisemamuodostumia.
Ajamme
kallioiden laaksoon, jossa eroosio on
muovannut
kiville
varsin
kummallisia muotoja. Teemme noin
kaksituntisen kävelyretken ihaillen
fantastisia muotoja ennen kuin
jatkamme
Quetanan
kylään.
Yövymme yksinkertaisessa majatalossa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 15
Quetana-Volcan
Uturuncu (6020m)Laguna Colorada

Majapaikkamme lähistöllä kohoava
Uturuncu tulivuori antaa meille
mahdollisuuden rikkoa 6000 metrin
rajapyykki. Vuoren rinteiltä löytyy
jäänteitä
yhdestä
maailman
korkeimmalla sijainneesta kaivoksesta. Tälle rikkikaivokselle vienyt
hiekkatie
mahdollistaa
meidän
nousta ajoneuvoillamme ylös vuoren
rinteille, josta meille jää enää 3-4h
taivallusta huipulle. Näköala on
henkeäsalpaava. Vuorelta jatkamme

matkaamme Laguna Coloradalle –
punaiselle laguunille, jossa tuhannen
flamingot pitävät majaa. Meille jää
aikaa vielä ottaa pari kävelyaskelta
näyttävän järven rannalla ihaillen
sen maisemia. Yövymme yksinkertaisessa
majatalossa
lähellä
järveä.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 16
Laguna Colorada-Laguna
Verde-San Pedro de
Atacama

Tänään
jätämme
Bolivian
taaksemme ja ja palaamme Chileen.
Ennen rajamuodollisuuksia odottaa
meitä vielä muutama yllätys.
Surrealistinen
Dali-Autiomaa,
”aamuauringon” mutageysirit, ja
vihreä laguuni majesteettisen pyhän
Licancabur tulivuoren juurella ovat
pysähdyspaikkojamme.
Rajalta
jatkamme vielä kotvan San pedro de
Atacaman
kylään,
tunnettuun
keitaaseen maailman kuivimman
autiomaan sydämeen. Majoitumme
mukavaan hotelliin.
(aamiainen, lounas)

Päivä 17
San Pedro de A.-Valle de
la Luna-San Pedro de A.

Aamupäivä on varattu vapaaseen
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kylään tutustumiseen ja keitaan
ainutlaatuisesta
tunnelmasta
nauttimiseen. Iltapäivällä teemme
retken läheisille Suola-vuorille jossa
teemme noin nelituntisen vaelluksen
läpi Carrin kanjonin surrealististen
muodostelmien aina Kuun Laaksoon
asti (Valle de la Luna). Auringonlaskun jälkeen palaamme takaisin
San Pedroon ja yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas)

Päivä 18
San Pedro de A.-Puritama
-San Pedro de A.

Tänään on vuorossa ”jäähyväis”
-vaelluksemme. Siirrymme Guatinin
kylään, josta aloitamme päivän
patikoinnin. Vaellamme noin 3
tuntia Rio Puritama joen laaksoa
ylös aina yläjuoksulla sijaitseville
lämpimille lähteille, jossa vietämme
lounasta. Palaamme San Pedroon
ja, jossa iltapäivä on vapaa. Illalla
syömme vielä yhdessä yhteisen
matkamme
huippuhetkiä
läpikäyden.
(aamiainen, lounas,illallinen)

Päivä 19
San Pedro de A.-CalamaSantiago (OUT)

Aikainen
kuljetus
Calaman
lentokentälle ja lento Santiagoon.
(aamiainen)

HINTA JA RYHMÄKOKO

−

Sisältää:

−
−

3860,- per henkilö
7-9 henkilön ryhmä

−
−

−

−
−
−

−
−
−

Suomenkielisen
asiantuntevan vuoristoopastuksen
Majoituksen hotelleissa
(kahden hengen huoneessa)
/leireissä/majoissa,
ohjelman mukaan
Täydellisesti varustetut
leirit (kahden hengen
yöpymisteltat,
makuualustat,
keittiövarustuksen)
Ruuat ohjelman mukaan
Yksityiset kuljetuksen koko
matkan ajan
Ajoneuvon kujettajan(-t) ja
asistenttioppaan ryhmän
koosta ja matkaohjelmasta
riippuen
Turvallisuus- ja
kommunikaatiovälineistön
Chilen sisäiset lennot
turistiluokassa
Ohjelman mukaiset
aktiviteetit, retket,
sisäänpääsymaksut ja
kansallispuistomaksut

Ei sisällä:
−

Lentoja Santiago de Chileen

−
−

Juomia hotelli- ja
ravintolaruokailuiden
yhteydessä
Juomarahoja
Henkilökohtaista
matkavakuutusta
Henkilökohtaista
varustusta (katso lista
suositelluista varusteista)
Kaikkia muita palveluita
joita EI mainita ohjelmassa

Muut varusteet

Uimapuku, pyyhe, teleskooppi
vaellussauvat, otsalamppu ja
paristot, vahva putkikassi,
päiväreppu (30l), taskuveitsi,
vesipullo, aurinkolasit, aurinkovoide
(kerroin 30+),kello jossa herätys,
auringolta suojaava
huulivoide(kerroin 30+) kamera ja
kiikarit, henkilökohtainen
matkaapteekki/ensiapupakkaus

SUOSITELLUT
VARUSTEET
Erikoisvaatetus

Untuvatakki, fleece takki, vaellus
housut, tuulenpitävä takki
(windstopper, goretex tai vastaava,
mieluiten hupullinen),
urheilukerrasto (pitkähihainen),
lämpimät sukat

Pää ja kädet

hellehattu, villapipo, lämpimät
hanskat tai rukkaset

Kengät

vaelluskengät, lenkkitossut (tai
muut kevyet puolikengät), sandaalit
(tai vastaavat joenylityksiin)

Yöpymisvarustus
Makuupussi (-15°C comfort)
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PAIKKAINFO
Santiago:
Chilen
pääkaupunki
sijaitsee maan keskiosissa Andien
vuorijonon ja rannikkovuoriston
välissä
noin
500-700
metrin
korkeudessa merenpinnasta. Yli
kuuden
miljoonan
asukkaan
metropolilla
on eteläamerikkalaiseksi kaupungiksi varsin eurooppalainen.
Ilmasto
Santiagossa,
kuten koko Keski-Chilessä, on
välimeren tyylinen. Talvet ovat
koleat ja sateiset ja kesät kuumat ja
kuivat elohopean kohotessa sinne 35
asteen paremmalle puolelle.
San Pedro de Atacama: Vaikka San
Pedro onkin ensimmäinen Espanjalaisten Chilen alueelle perustama
kylä, on alueen asutuksella jo noin
10000 vuotinen historia. Alkuperäisväestö atacameñot asettuivat
silloin seudulle. Vuosituhansien
saatossa
paikallinen
kulttuuri
muodostui
värikkääksi
saaden
vaikutteita
muilta
Andien
kulttuureilta kuten Tiwanaku ja
Inka ja samalla säilyttäen omat
erityispiirteensä.
Tänä päivänä noin 5000 asukkaan
kylä on paikallisen turismin keskus
joka on kasvustaan huolimatta
säilyttänyt mukavan leppoisan
tunnelmansa. Ravintoloiden ja
hotelien tarjonta on San Pedrossa

varsin kattavaa ja siten olonsa voi
Atacaman autiomaan sydämessä
tehdä mukavaksi.
Cordillera
del
Sal:
Cordillera
Domeykon
ja
Andien
väliin
jääneeseen Atacaman suolatasakoon
poimuttunut
vuorijono,
jonka
maisemat
ovat
varsin
eriskummallisia. Alueen pinnanmuodot
ovat
muodostuneet
kuivuneesta punertavasta mudasta,
valkoisesta suolasta ja kipsistä sekä
harmaasta
kalkkikivestä,
että
laavasta.
Uyunin suola-aavikko: 12 000
neliökilometriä suolatasankoa on
huima näky ja yksi Etelä-Amerikan
vaikuttavimmista
luonnonnähtävyyksistä.
Suolaaavikko on kuiva suurimman osaa
vuotta, mutta sadekauden aikana se
muuttuu
vuosittain
suureksi
suolaiseksi järveksi muistuttaen
alueen historiasta. Uyunin alue oli
vuoriston poimuttuessa veden alla ja
siksi suola aavikon laitamilla voi
nähdä koralliriuttojen jääteitä.
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