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Argentiina & Chile luomuviinimatka 

Argentiina ja Chile ovat upeita valtioita, jotka ovat täynnä toinen 
toistaan loistavampia nähtävyyksiä. Matkamme alkaa Argentiinasta, 
Buenos Airesista. Vietämme täällä päivän tutustuen värikkääseen 
“Tangokaupunkiin” ja myöhemmin jatkamme matkaa lyhyellä lennolla 
Mendozaan. Täällä ohjelmassa on Etelä-Amerikan suurin 
sadonkorjuujuhla ”Fiesta Nacional de la Vendimia 2021”,  upeine 
esityksineen ja paraateineen. Sadonkorjuujuhla symbolisoi viljelijän 
uurastusta, josta hän saa palkinnon hedelmien muodossa. Hänelle 
annetaan ”new life in the body and the spirit of the good wine”. 
Mendozassa tutustumme argentiinalaisiin luomuviineihin ja paikallisiin 
herkkuihin, nautimme kaupungin leveistä avenuista ja puistoista. 
Vierailemme luomuviinitiloilla tutustuen heidän toimintaansa ja 
pääsemme seuraamaan sadonkorjuuta paikan päällä. Nautimme 
lounaan viinitiloilla oppien ruuan ja viinin yhdistämisen harmooniseksi 
kokonaisuudeksi.    

Siirrymme minivanilla Andien yli Chileen, Santiago de Chileen. Se on 
lumihuippuisten vuorten reunustama miellyttävä ja kulturelli 
suurkaupunki. Tutustumme Santiagoon ja sen vauhdikkaaseen  
historiaan, nautimme paikallisesta hyvästä ruuasta ja luomuviineistä ja 
eksentrisestä chileläisestä kulttuurista. Santiagon valtteja ovat vehreät 
puistot, Bellavistan ja Providencian hyvät ravintolat ja ihanteellinen 
sijainti Andien syleilyssä. Täältä lähdemme kiertämään Chileä tutustuen 
chileläisiin luomuviinitiloihin ja matkamme jatkuu jopa Tyynenmeren 
rannalle eloisaan Valparaisoon.   

Matka on kattava sekoitus  
herkullisia luomuviinejä ja  
kulinaarisia elämyksiä,  
kulttuuria ja mahtavia  
maisemia. Vastaavaa  
et löydä mistään muualta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 



Tämä kaikki sisältyy hintaan:   

• Lennot  Helsinki – Buenos Aires – Mendoza  ja Santiago de Chile – Buenos 

Aires - Helsinki (pitkänmatkan lennot koneen vaihdolla)  

• Kaikki ohjelman mukaiset kuljetukset ilmastoidussa minibussissa   

• Hotelliyöpymiset kohteissamme tervetuliaismaljoineen     

• Walking sightseeing Santiago de Chilen kaupungin vanhassa osassa 

paikallisen oppaan kanssa 

• Joka aamu herkullinen aamiainen   

• Opastetut vierailut useilla luomuviinitiloilla tastingeineen 

• Kuljetukset sekä sisäänpääsy Central Act of Vendimia (Grape Harvest 

Festival ) Mendozassa 

• Joka päivä herkullinen lounas tai illallinen sis. lasin valko- ja punaviiniä sekä 

kivennäisveden  

• Opastus chileläiseen ja argentiinalaiseen ruokaan ja kulttuuriin 

• Mendozassa luomuviiniretkillä mukana argentiinalainen opas 

• Ajojen aikana 0,5 l/vesi per matkustaja/päivä ja pikkupurtavaa  

• Mukana aina kielitaitoinen matkanjohtaja/luomuviiniasiantuntija/tulkki  

Marjut Langefeld. 

• Mukavaa yhdessäoloa, paljon uusia makuja, vaikutteita ja rentoa lomailua  

 

Hinta Helsingistä 3.980 € / henkilö. Varausmaksu 800 € / henkilö vahvistuksen 

yhteydessä ja loput 3 kk ennen matkan alkua. Yöpyminen kahden hengen huoneissa. 

Yhden hengen huoneessa +360 € lisämaksu.  

 

Lisäpakettina tutustuminen Buenos Airesiin, “Tango Kaupunkiin”, sen värikkäisiin 

kaupunginosiin La Bocaan, Casa Rosadaan, San Telmoon ja Palermoon sekä mm. 

hightlightiin Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Retken hinta 28 € / henkilö.  

Luomuviinimatkoillamme koko ohjelma on etukäteen mietitty ja moneen kertaan 

koettu. Voit siis keskittyä rauhassa oppimiseen, nauttimiseen sekä rentoon lomailuun. 

Pienessä ryhmässä liikkuminen on nopeaa ja joustavaa, ja olemme avoimia ryhmän 

toiveille.  Suomenkielinen matkanjohtaja/opas huolehtii ryhmästä koko matkan ajan ja 

organisoi yhteistä ohjelmaa, osittain paikallisoppaiden tuella.   

Noudatamme Weinwelt Langefeldin matkaehtoja, jotka matkalaisen tulee hyväksyä 

varauksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

 

Tervetuloa mukaan tälle unohtumattomalle kulinaariselle luomuviini-

elämysmatkallemme!  

Marjut ja Manfred Langefeld      www.weinwelt-langefeld.com  

http://www.weinwelt-langefeld.com/

