
Atacaman kuusitonninen
Cerro Pili 
Koe tie maailman kuivimman autiomaan sydämeen ainutlaatuisella tavalla! 

juholukkari.com – korkealaatuisia vuoristomatkoja Etelä-Amerikassa

 

ESITTELY
Matka  tälle  kuusitonniselle  on 
paljon  enemmän  kuin  pelkkä 
vuorikiipeilymatka.  Ohjelma  on 
rakennettu  palvelemaan  kaunista 
luontoa  arvostavaa  vuoristo-
vaeltajaa  ja  reissun  näyttämönä 
onkin  yksi  Chilen  kauneimmista 
alueista  –  Atacaman aavikko.  Tule 
tutustumaan  San  Pedro  de 
Atacaman  alueen  ihmeisiin 
(geysireihin,  aavikoihin  ja  arkeo-
logisiin  löydöksiin)  off  the  beaten 
tracks  periaatteita  noudattaen  ja 
seuraten  muinaisten  intiaanien 
jalanjälkiä  karunkauniissa  maise-
missa. 
Reissu  huipentuu  Pili  (6052m) 
nimisen  tulivuoren  huipulle  nouse-
miseen.  Maailman  korkeimmalla 
sijaitseva  kraaterilampi  ja  inkojen 
rakentama  alttari  odottavat 
huipulle saapuvaa kiipeilijää. Tunne 
historian  kosketus  nykyhetkeen 
noustessasi tälle jylhälle vuorelle.
Nouseminen  vaatii  hyvää  fyysistä 
kuntoa,  mutta  ei  ole  teknisesti 
vaikea.
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MATKAOHJELMA
Päivä 1:
Santiago
Saavumme  Santiagoon  Chilen  pää-
kaupunkiin.  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-Calama-San 
Pedro
Lennämme  aamulla  aikaisin 
Santiagosta  Calamaan,  kuparin  ja 
auringon  kaupunkiin.  Aavikolla 
sijaitsevan  kaivoskaupungin  lento-
kentältä  suuntaamme Atacaman 
autiomaan sydämeen, idylliseen San 
Pedron  kylään.  Iltapäivällä  vie 
tiemme suolavuorille  (Cordillera del 
Sal)  ja  teemme  noin  nelituntisen 
vaelluksen  läpi  Carrin  kanjonin 
suurealistisien  muodostelmien  aina 
Kuun  Laaksoon  asti  (Valle  de  la 
Luna).  Auringonlaskun  jälkeen 
palaamme takaisin  San Pedroon ja 
yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas)

Päivä 3:
San Pedro-San Bartolo
Aamupäivällä vierailemme Quitorin 
linnoituksen raunioilla ja jatkamme 
matkaamme  Catarpen  laaksoon, 
jonka  läpi  patikoimme.  Laakso 
muuttuu  matkan  varrella  kapeaksi 
kanjoniksi ja joudumme kulkemaan 
joessa. 4-5 tuntinen valluksemme vie 
meidät  San Bartolon leiripaikkaan, 
jossa yövymme. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 4:
San Bartolo-Rio Grande
Vaelluksemme  jatkuu  jokilaaksoa 
ylös läpi karujen maisemien. Noin 8 
tuntinen  taivallus  vie  meidät  Rio 
Granden kylään, johon pystytämme 
leirimme.  Matkan varrella  näemme 
muun muassa jättiläismäisiä Cardon 
kaktuksia. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 5:
Rio Grande-Machuga
Rio  Grandesta  matkamme  jatkuu 
yhä  ylemmäs  kohti  vuoristo-
ylänköä.  Vaellettuamme  7-8  tuntia 
saavumme  idyliseen  Machugan 
kylään, jossa leiriydymme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 6:
Machuga-Guatin-
Puritama-Tatio
Aamulla  leirin  purettuamme 

siirrymme  Guatinin  kylään,  josta 
aloitamme  päivän  patikoinnin. 
Vaellamme  noin  3  tuntia  Rio 
Puritanman  laaksoa  ylös  aina 
yläjuoksulla  sijaitseville  lämpimille 
lähteille,  jossa  vietämme  lounast-
auon.  Iltapäivällä  siirrymme  yli 
Chilen  vuoristotylängön  Tation 
geysirkentän  tuntumaan,  johon 
leiriydymme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 7:
Tatio-Cerro Soquete-
Tatio
Aikaisin  aamulla  siirrymme  Cerro 
Soqueten  juurelle.  Noin  kuusi-
tuntinen  urakka  vie  meidät  5408 
metriä  korkealle  huipulle.  Vuorelta 
palaamme takaisin leiriimme Tation 
Geysireille. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 8:
Tatio-San Pedro de 
Atacama
Heräämme  aikaisin  ja  lähdemme 
Tation  geysirkentälle.  Vuoristo-
ylängön  koleassa  aamussa 
luonnonnäytelmä  on  häkellyttävä 
geysireiden  höyrypatsaiden 
noustessa  aina  30m  korkeuteen. 
Myöhemmin  aamupäivällä  puram-
me leirimme ja palaamme alas San 
Pedron kylään. Iltapäivä on varattu 
rentoutumiseen.  Yövymme  hotel-

lissa.
(aamiainen, lounas)

Päivä 9
San Pedro de Atacama-
Laguna Miscanty-Laguna 
Lejia
Aamiaisen  jälkeen  ajamme  jälleen 
kohti vuoristoylänköä. Tutustumme 
kirkasvetisiin Miscanty ja  Miniques 
järviin.  Myöhemmin  siirrymme 
aktiivisen  tulivuoren  Lascarin 
juurella olevalle Lejia järvelle, jonka 
rannalle  pystytämme  leirimme. 
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 10
Laguna Lejia-Lascar 
Tambillo
Ajamme  lyhyen  siirtymän  Lascar 
tulivuoren  alarinteille,  josta 
aloitamme  nousun  noin  5600 
metrissä  sijaitsevalle  savuavalle 
kraatterille,  jonka  saavutamme 4-5 
tunnissa.  Näkymät  karulle 
Atacaman  aavikolle  ovat  komeat. 
Vuorelta  siirrymme  Tambillon 
leiripaikkaan  johon  pystytämme 
leirimme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 11
Tambillo-Pili perusleiri
Aikaisin  aamulla  tutustumme 
geysireihin  ja  sitten  siirrymme 
henkeäsalpaaviin  maisemiin  Cerro 
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Pilin  juurelle,  jonne  rakennamme 
leirimme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 12
Pili perusleiri-Pili 6052m-
Pili perusleiri
Huipulle!  8-10  tuntinen  uurastus 
johtaa  meidät  Pilin  huipulle,  jossa 
maailman  korkeimmalla  sijaitseva 
kraatterilaguuni  aarteineen odottaa 
meitä. Palaamme takaisin leiriimme, 
jossa yövymme.
(aamiainen, lounas, illallinen)

Päivä 13
Pili perusleiri-San Pedro
Aamiaisen jälkeen ajamme takaisin 
San Pedroon. Yövymme hotellissa.
(aamiainen, lounas)

Päivä 14
San Pedro-Calama-
Santiago
Aikainen  kuljetus  Calaman 
lentokentälle ja lento Santiagoon
(aamiainen)

HINTA JA TYHMÄKOKO
2820,- per henkilö
6-9 henkilön ryhmä

Sisältää:
− Suomenkielisen 

asiantuntevan vuoristo-
opastuksen

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

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

SUOSITELLUT 
VARUSTEET
Erikoisvaatetus
fleece takki, vaellus housut, 
tuulenpitävä takki (windstopper, 
goretex tai vastaava, mieluiten 
hupullinen), lyhyet housut, urheilu-
kerrasto (pitkähihainen)

Pää ja kädet
hellehattu, villapipo, lämpimät 
hanskat tai rukkaset

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

Yöpymisvarustus
Makuupussi (-10°C comfort)

Muut varusteet
Uimapuku, pyyhe, vaellussauvat, 
otsalamppu ja paristot, putkikassi, 
päiväreppu (30l), taskuveitsi, 
vesipullo, aurinkolasit, aurinkovoide 
(kerroin 30+), kamera ja  kiikarit, 
henkilökohtainen 
matkaapteekki/ensiapupakkaus
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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  eteläamerikka-
laiseksi  kaupungiksi  varsin  euroop-
palainen.  Ilmasto  Santiagossa, 
kuten  koko  Keski-Chilessä,  on 
välimeren  tyyppinen.  Talvet  ovat 
koleat ja sateiset ja kesät kuumat ja 
kuivat elohopean kohotessa sinne 35 
asteen paremmalle puolelle. 

Calama: Chilen pisimmän joen Loan 
keitaalla  sijaitseva  noin  200  000 
asukkaan  kaupunki  elää 
pääsääntoisesti  alueen  kupari-
kaivoksista.  Kaupunkia  lähin 
Chuquicamatan kaivos on maailman 
suurin  avolouhos  ja  samalla  suurin 
ihmisen tekemä reikä maankuoressa. 
Kaivostoiminnan  lisäksi  Calamassa 
ole juurikaan muuta mainittavaa. 

San Pedro de Atacama: Vaikka San 
Pedro  onkin  ensimmäinen  espanja-
laisten  Chilen  alueelle  perustama 
kylä,  on alueen asutuksella  jo  noin 
10000 vuotinen historia. Alkuperäis-
väestö 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  eris-
kummallisia.  Alueen pinnanmuodot 
ovat  muodostuneet  kuivuneesta 
punertavasta  mudasta,  valkoisesta 
suolasta ja kipsistä sekä harmaasta 
kalkkikivestä, että laavasta. 

Quitor: Tulorin kylän tuhouduttuja 
Atacamenyot  rakensivat  uuden 
pääasumuksensa  San  Pedro  joen 
suulle kallioiselle mäelle. Paikka oli 
valittu  myös  puolustuksellisia 
seikkoja  silmällä  pitäen  ja  Quitor 
joutui  antautumaan  vasta  inkojen 
saapuessa  Atacaman  autiomaahan 
ja  säilyi  asuttuna  espanjalaisten 
tuloon asti. 

Tation  geysirit:  Eteläisen 
pallonpuoliskon suurin geysirkenttä 
sijaitsee  4300  metrin  korkeudessa 
noin 80km San Pedrosta koilliseen. 
Siellä  maankuoressa  oleva 
massiivinen  vulkaaninen  laatta 
kuumentaa  pohjaveden  kiehumis-
pisteeseen  ja  se  suihkuaa  tai 
pulppuaa kentän yli  80 aktiivisesta 
geysiristä. 
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