
Maipo-Aconcagua
Amerikkojen katolle mahtavan Volcan Maipon kautta
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ESITTELY
Pääkohteemme  Aconcagua  ei  juuri 
esittelyä kaipaa. Se on Amerikkojen 
ja  samalla  Aasian  ulkopuolisen 
maailman  korkein  huippu,  jonka 
nouseminen  on  monelle  vuori-
kiipeilijälle unelma.
Maipo-Aconcagua  expeditio  on 
mahdollisuus  toteuttaa  tämä 
unelma ainutlaatuisella tavalla, sillä 
aklimaatiohuipuksi  valittu  Volcan 
Maipo on seikkailu sinänsä.

Reissumme  vuorikiipeily  alkaa 
kirkasvetisen  Laguna  Diamanten 
rannalta, jonka taustalla täydellinen 
tulivuori  Maipo nousee.  Olemme ja 
kaukana  turistien  tallaamista 
poluista, kun tiemme vie Diamante 
järven  tuntumasta  Guanaco-
laumojen laiduntamien seutujen läpi 
kohti Maipon laavarinteitä.
Tulivuoren  huiputtamien  jäätikön 
täyttämine  kraattereineen  ja 
punaisesta  laavasta  muodostuneine 
huippuharjanteineen  on  upea 
kokemus. 

Maipon  jälkeen  saamme  tutustua 
Mendozalaiseen  elämänmenoon, 
pidämme  välipäivän  San  Carlosin 
kaupungissa.  Ohjelmaan  kuuluuvat 
grillijuhlat  paikallisien  gauchojen 
tapaan.  Aconcaguan  nousemme 
vuoren  normaalireittiä  Plaza  de 
Mulasin perusleirin kautta. Maipolla 
hankittu  akklimatisaatio  antaa 
meille  hyvät  lähtökohdat 
Aconcaguan  valloitukseen  ja 
olemme  varanneet  riittävästi  aikaa 
huonojen  sääolojen  varalle.  Tule 
mukaa  seikkailuun  kokeneen 
opastiimimme johdattamana!
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MATKAOHJELMA
Päivä 1:
Lentokenttä-Mendoza
Saapuminen  Mendozan  lento-
kentälle ja kuljetus hotelliin. Päivän 
ohjelmassa  on  vuorikiipeilyyn 
valmistautuminen.  Käymme  lunas-
tamassa  Aconcaguan  kiipeilyluvat 
ja  tarkistamme  varustuksen. 
(illallinen) 

Päivä 2:
Mendoza-Laguna 
Diamante
Hotelliaamiaisen  nautittuamme 
lähdemme  nelivetoauton  kyydissä 
kohti  ”timanttilaguunia”  Laguna 
Diamantea,  Maipo  tulivuoren 
perusleiriä. Matkaamme ensin halki 
Mendozan maaseudun San Carlosin 
kaupunkiin  josta   jatkamme  ylös 
vuoristoon.  Andien  mahtavat 
maisemat  toivottavat  meidät 
tervetulleiksi  kiipeilymatkallemme. 
4-5  tunnin  matkustuksen  jälkeen 
eteemme  levittäytyy  kirkasvetinen 
Laguna  Diamante  ja  sen  takana 
siintävä  Maipo.  Pystytämme 
leirimme  kauniin  järven  rannalle 
noin 3000 metrin korkeuteen.
(aamiainen, lounas,illallinen)

Päivä 3:
Laguna Diamante-Camp 
1-Laguna Diamante
Tänään  kuljetamme 

ylävuoristovarusteitamme 
seuraavaan  leiriin.  Kuljemme  läpi 
upeiden  ylänkömaisemien 
laavakukkuloita  kierrellen  ja 
saamme  seurata  Guanacolaumoja 
laitumellaan.  Liikumme rauhassa ja 
noin kuusituntinen kävelyretkemme 
auttaa meitä totuttelemaan ohueen 
ilmaan.  Palaamme   iltapäivällä 
perusleiriimme. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 4:
Laguna Diamante-Camp 
1
Kohti  vuorta!  Jätämme  järven 
taaksemme  ja  nousemme  noin 
nelituntisen  etapin  ykkösleiriin 
(3600m).  Paikka  on  suojaisa  ja 
kivien  välistä  löydämme  juoksevaa 
vettä. Yövymme leiriässä. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 5:
Camp 1-Camp 2
Nousumme  jatkuu!  Taival  käy 
jyrkemmäksi,  kun kuljemme pitkin 
jähmettynyttä  laavavirtaa   kohti 
tasannetta,  johon  perustamme 
kakkosleirin.  (4200m)  5-7  tuntista 
urakkaamme helpottaa se,  että osa 
varusteistamme  kulkee  kantjiemme 
repuissa  aina  yläleiriin  asti. 
Pystytämmä  telttamme  ja 
valmistaudumme huiputupäivään. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 6:
Camp 2-Maipo 5300m-
Camp 2
Varhain  aamulla  lähdemme 
nousemaan  kohti  Maipon  huippua. 
Saamme  tehdä  töitä  hartiavoimin 
sillä  reitti  läpi  laavakivikon 
tulivuoren  kraatterille  on  raskas. 
Toisaalta  on  palkintokin  suuri  sillä 
kraatterissa  oleva  jäätikkö  ja  sen 
taustalla  siintävä  huippuharjanne 
ovat  mahtava  näky.  Vaikka 
alkunousu  painaakin  jaloissa, 
jatkamme  jäätikön  poikki  kohti 
huippua  (5300m),  josta  levittäy-
tyvät  maisemat  ovat  vertaansa 
vailla.  Palaamme  takaisin 
kakkosleiriin, jossa yövymme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 7:
Camp 2-Laguna 
Diamante-San Carlos
Laasko kutsuu!  Puramme leirimme 
ja  laskeudumme  vuorelta  alas. 
Laguna  Diamantella  meitä 
odottavat  ajoneuvomme,  jotka 
vievät  meidät  maaseutuhuvilalle 
lähelle  San  Carlosin  kaupunkia. 
Illalla  meitä  odottaa  grillijuhla 
paikallisten  gauchojen  tapaan. 
Yövymme huvilalla.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 8:
San Carlos
Vietämme  välipäivän  maaseutu-
huvilalla rauhallisessa ympäristössä 
ja huollamme, sekä kiipeilijöitä että 
varusteita. Yövymme huvilalla.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 9
San Carlos-Horcones-
Confluencia
Aamiaisen  jälkeen  lähdemme 
ajamaan kohti Aconcaguan puistoa. 
Noin  viisituntinen  kuljetus  vie 
meidät  puiston  sisäänkäynnille 
Horconesiin,   josta  taipaleemme 
jatkuu  jalan.  Puistonvartijoille 
rekisteröidyttyämme  vaellamme 
noin  kolmituntisen  taipaleen 
Confluencian  leiriin  (3300m),  jossa 
vietämme yömme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 10
Confluencia-Plaza de 
Mulas
Vaelluksemme  jatkuu  kohti 
Aconcaguan  perusleiriä,  Plaza  de 
Mulasia.  7-8  tuntinen  intensiivinen 
taival  kulkee  ensin  pitkin  tasaista 
laakson pohjaa jota osuvati nimellä 
”Playa  Ancha”   -  leveä  ranta 
kutsutaan.  Suurin  osa  taipaleen 
korkeusmetreistä  noustaan  sen 
viimeisimmällä  kolmanneksella  ja 
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päivä  huipentuu  juuri  ennen  4250 
metrissä sijatsevaa Plaza de Mulasia 
olevaan  jyrkkään  Cuesta  Bravan 
rinteeseen.  Yövymme peruleirissä.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 11
Plaza de mulas
Vietämmä  lepopäivän  seuraten 
Plaza  de  Mulasin  omalaatuista 
elämänmenoa.  Yövymme  perus-
leirissä. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 12
Plaza de Mulas-Nido de 
Condores-Plaza de Mulas
Aamiaisen  jälkeen  suuntaamme 
kohti  Aconcaguan  yläleirejä  sillä 
tänään tavoitteenamme on viedä osa 
varuteistamme Canadan ja Nido de 
Condoresin  leireihin.  8-9  tuntinen 
päivä on raskas mutta auttaa meitä 
akklimatisoitumaan.  Yövymme 
vielä perusleirissä.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 13
Plaza de mulas
Vietämme  vielä  viimeisen  lepo-
päivän  perusleirissä  ja  lataamme 
akkujamme Aconcaguan huiputusta 
varten. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 14
Plaza de Mulas-Camp 
Canada
Jätämme  perusleirin  taaksemme  ja 
nousemme  ensimmäiseen  yläleiriin, 
Canadaan  (5050m).  Päivän  urakka 
on  noin  nelituntinen.  Leirydymme 
Canadassa. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 15
Camp Canada-Nido de 
Condores
Nousumme  jatkuu  kohti  seuraavaa 
yläleiriä,  Nido  de  Condoresia 
(5600m). Noin kolmen tunnin taival 
vie  meidät  määränpäähämme, 
johon  pystytämme  telttamme. 
Yövymme Nidossa.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 16
Nido de Condores-Camp 
Colera
Jatkamme  nousuamme  voimia 
säästellen,  sillä  edessämme  on 
tänään  kolmituntinen  etappi 
viimeiseen  yläleiriin,  Coleraan 
(6000m).  Nousun  jälkeen 
pystytämme  telttamme  ja  alamme 
valmistautumaan  seuraavan  päivän 
koitokseen,  Aconcaguan  huipu-
tukseen. 

(aamiainen, lounas, Illallinen)

Päivä 17
Camp Colera-Aconcagua-
Camp Colera
Aamuvarhaisella  lähdemme  leiris-
tämme  liikkeelle  kohti  huippua. 
Etenemme   ensin  vuoren  pohjois-
rinteitä  6500m  korkeudessa 
sijaitsevalle  Independencian  majan 
raunioille.  Sieltä  jatkamme  länsi-
rinteille  ja  suureen  poikkikulkuun, 
gran  traversiaan,  joka  jyrkkenee 
loppua  kohden.  Jäljellä  on  reitin 
vaativin  osuus  Canaletta-kuru, 
jonka  jyrkkyys  koettelee  kestä-
vyyttämme.  Kurun  jälkeen 
nousemme  vielä  viimeiset  metrit 
Guanaco-harjannetta  pohjois-
huipulle,  vuoren  korkeimmalle 
kohdalle.  Olemme  Amerikkojen 
katolla  ja  koko  Andien  vuoristo 
levittäytyy  alapuolellamme.  Pa-
laamme  Coleran  leiriin,  jossa 
yövymme Raskaan päivän uurastus 
kestää noin 10-12 tuntia. 
(aamiainen, lounas,päivällinen)

Päivä 18
Varapäivä
Huonon  sään  varalle  suunniteltu 
päivä.
(aamiainen, lounas,illallinen)

Päivä 19
Camp Colera-Plaza de 
Mulas
Laskeudumme  alas  Plaza  de 
Mulasiin  ja  nousevan  ilmanpaineen 
ansiosta  tunnemme  olomme 
metrimetriltä  vahvemmiksi.    Al-
haalla  meitä  odottavat  perusleirin 
katetut pöydät. Yövymme Plaza de 
mulasissa. 
(aamiainen, luonas, päivällinen)

Päivä 20
Plaza de Mulas-Mendoza
Edessämme  on  vielä  viimeinen 
taival  kohti  sivistystä.  Noin 
kuusituntinen  marssi  vie  meidät 
takaisin  Horconesiin,  jossa 
kirjoittaudumme  ulos  Aconcaguan 
puistosta.  Siirrymme  Horconesista 
illaksi  Mendozaan. On aika kerrata 
reissun  tapahtumat  viettäessämme 
jäähyväisillallista  paikallisessa 
ravintolassa. Yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas, päivällinen)

Päivä 21
Mendoza-Lentoasema 
(OUT)
Enää  on  jäljellä  kuljetus  lento-
kentälle ja lento kotimaahan. 
(aamiainen)
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HINTA JA TYHMÄKOKO
3400,- per henkilö
6-12 henkilön ryhmä

Sisältää:
− Suomenkielisen 

asiantuntevan vuoristo-
opastuksen

− Majoituksen hotelleissa 
(kahden hengen 
huoneessa)/leireissä/majoiss
a, ohjelman mukaan

− Täydellisesti varustetut 
perusleirit (kahden hengen 
yöpymisteltat, 
makuualustat, 
keittiövarustuksen)

− Ruuat ohjelman mukaan
− Yksityiset kuljetuksen koko 

matkan ajan
− Asistenttioppaat ryhmän 

koosta ja matkaohjelmasta 
riippuen

− Turvallisuus- ja 
kommunikaatiovälineistön

− Ohjelman mukaiset 
aktiviteetit, retket

Ei sisällä:
− Lentoja Mendozaan
− Aconcaguan kiipeilylupaa 

(n.600€)
− Juomia hotelli- ja 

ravintolaruokailuiden 

yhteydessä
− Juomarahoja
− Henkilökohtaista 

matkavakuutusta
− Henkilökohtaista 

varustusta (katso lista 
suositelluista varusteista)

− Kaikkia muita palveluita 
joita EI mainita ohjelmassa

SUOSITELLUT 
VARUSTEET
Erikoisvaatetus
Lämmin urheilukerrasto 
(pitkähihainen), fleece takki väliasu, 
kevyet vaellushousut, tuulenpitävä 
kuoriasu (windstopper, goretex tai 
vastaava (takki hupullinen), , 
untuvatakki, uudet lämpimät sukat 
huiputuspäiviä varten.

Pää ja kädet
hellehattu, buff-kauluri (tai 
vastaava), lämmin pipo, lämpimät 
hanskat tai rukkaset (mieluiten 
untuvarukkaset),  sormikkaat. 

Kengät
Lämpimät ylävuoristokengät, 
vaelluskengät tai lähestymiskengät, 
lenkkitossut tai vaellussandaalit

Yöpymisvarustus
Makuupussi (-20°C comfort), 
makuualusta

Muut varusteet
Jääraudat vaellussauvat, 
otsalamppu ja paristot, Vahva 
putkikassi (100-120l), kiipeilyreppu 
(n.70l), taskuveitsi, vesipullo 1,5-2l 
(myös  pieni termospullo 
suositeltava) aurinkolasit, 
laskettelulasit, aurinkovoide 
(kerroin 30+), kamera, 

henkilökohtainen 
matkaapteekki/ensiapupakkaus
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