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Perhokalastusmatka Argentiina, Rio Grande 22.3.-1.4.2023 
 

Fishmaster järjestää johdetun perhokalastusmatkan 
Argentiinan Tulimaahan, Rio Grande-joelle 22.3.-1.4.2023. 
Jouni Rauha matkustaa mukana kalastusoppaana. Rio Grande on 
maailman parhaita ja kuuluisimpia meritaimenjokia, missään 
muualla maailmassa ei meritaimenia ole niin paljon kuin täällä ja 

lisäksi ne ovat erittäin suuria. Meritaimenien keskipaino on 4-5 kilon 
välillä ja joka vuosi saadaan kymmenia yli 8 kilon painoisia kaloja, 

suurimmat jopa yli 10 kiloisia.  

Kalastuskausi ja luonto. Paras ajankohta upeaan meritaimenen 
perhokalastukseen Rio Grande-joella on helmikuun alusta huhtikuun 
loppuun asti. Joki on karu, kaunis ja se on kuin luotu meritaimenen 
perhokalastukseen, lisäksi Tulimaan upeat maisemat ja erikoinen 
luonto takaavat osallistujalle unohtumattoman matkan. 

Perhokalastus. Rio Grande on keskikokoinen joki leveydeltään 20-
25 metriä joka tarjoaa hienoja, vaihtelevia pooleja ja helppoa 
kahlausta soraikkopohjalla. Aurelia Lodgen monipuolinen Rio Grande 
kalastusalue on peräti 14 km pitkä ja käsittää joen molemmat puolet. 
Aurelia Lodgen kalastusalueella kalastaa enintään yhteensä 6 

kalastajaa. Meritaimenen perhokalastuksessa voidaan käyttää sekä 
yhden- että kahdenkäden perhovapoja olosuhteiden mukaan ja 

kalastus tapahtuu 'pyydystä ja päästä' periaatteella.  

Perhokalastusvälineet. Suosittelemme Rio Grande-joelle 
kahdenkäden 12-14' jalkaisia perhovapoja luokissa 8-10 ja niihin 
sopivia laadukkaita levyjarrullisia keloja. Joella voi hyvin käyttää 
myös 10-11 jalkaista 8-9 luokan Switch vapaa sekä yhdenkäden 

perhovapoja, esim. 9-10' jalkaista 7-8 luokan vapaa. Perhosiimoina 
eniten käytettyjä ovat kelluvat, kärkiuppoavat ja intermediate 
ampumapäät. Ota mukaan myös uppoava siima korkean veden 
olosuhteita varten. Myös vaihtokärkiset Connect ampumapäät ja 
Skagit siimat varustettuna T-8, T-10, T-14 ja T-17 tipeillä sopivat 
hyvin Rio Grandelle. 

Perhot. Rio Grande-joen meritaimenille hyviksi havaittuja perhoja 
ovat: Bunny leech (#2-4), Zonker, Woolly Bugger (musta, oliivi) 
(#4-12) ◦ Woolly worm eri väreissä (#4-12) ◦ Girdle ja Yuk Bug 
kumijalkanymfit (#4-12) ◦ Kuulapää nymfit (Prince, Hare’s Ear #10-
14) ◦ Bomber, Green Butt, Green Machine (#4-8) ◦ Putkiperhot 4-10 

cm siivellä #2-4, Monkey Fly, Sunray Shadow. Huomioi että vain 1-ja 
2-haaraiset koukut ovat sallittuja Rio Grandella.  

Majoitus. Kalastajat majoittuvat Aurelia kalastuslodgessa mukavissa 
kahden hengen huoneissa, jotka on sisustettu Argentiinalaiseen 

tapaan. Rakennus on peräisin 1900-luvulta ja se on entisöity 
tyylikkääksi kalastajien lodgeksi. Ruokasalissa kalastajat saavat 
nauttia paikallisista maukkaista ruokalajeista ja hyvistä juomista, 
kaikki ruokailut ja ruokajuomat, myös oluet ja viinit sisältyvät 
hintaan. 

 

 



Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha matkustaa 
mukana matkanjohtajana ja kalastusoppaana. Kalastajat lentävät 

Buenos Airesiin, siellä ollaan yksi yö hotellissa ja jatketaan 
seuraavana päivänä lennolla Rio Grandeen. Rio Grande lentokentällä 
on opas vastassa ja sieltä jatketaan oppaan autolla kohteeseen. 
Aurelia lodge sijaitsee 83 km päässä Rio Granden kaupungista, eli 
noin tunnin ja 15 minuutin ajomatka. 

 
Matkainfoa. Rokotussuositukset: Hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. 
Jokaisella pitää olla voimassaoleva hyvä matkavakuutus, lisäksi 

todistus matkavakuutuksesta pitää olla mukana. Matkatavaroita on 
sallittu 1 kpl lentokoneen ruumaan, maksimi paino 23 kg + 1 kpl 
käsimatkatavara, maksimi paino 8 kg. Pakkaa käsimatkatavarat 
reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät matkatavarat isoon 
matkakassiin. Huomioi että lentoyhtiöt veloittavat 60-100 
euroa/suunta lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. 

Ylipainomaksu matkatavaroista tai lisäveloitus vapaputkesta ei 

sisälly lentolipun hintaan. Mikäli haluat välttää lisämaksun, pakkaa 
vapaputki laukkuun sisälle tai kiinnitä vapaputki tukevasti kassiin. 
 
Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja + 5 henkilöä 
 
Hinta sisältää: 

Kuljetus Rio Granden lentokentältä Aurelia lodgeen ja takaisin 
Kuljetukset kalapaikoille viikon aikana 
6 kalastuspäivää, Opastus, Kalastuslupa 
7 vuorokauden majoitus Aurelia Lodgessa (kahden hengen 
huoneissa, suihku ja wc) 
Kaikki ruokailut ja juomat Aurelia lodgessa; oluet, viinit ja muut 
alkoholijuomat 

 

Hinta ei sisällä:  
Lennot Helsinki/Buenos Aires/Rio Grande/Buenos Aires/Helsinki 
(1400-1600 eur/hlö) 
Tipit kalastusoppaille ja lodgen henkilökunnalle (USD 660 = noin 
600 eur/henkilö) 
Hotelliyö, ruokailu ja taksit Buenos Airesissa noin 150-200 eur/hlö 

 

 

 

Matkan aikataulu: (Esimerkki, muutokset lentoihin mahdollisia) 

 
22.3. Keskiviikko. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä päivällä/iltapäivällä terminaalin 
lähtöaulassa. Lento lähtee ja saapuu Keski-Eurooppaan iltapäivällä/illalla. Jatkolento lähtee illalla kohti 

Buenos Airesia. 

 
23.3. Torstai. Lento saapuu Buenos Airesiin aamulla/aamupäivällä. Taksikyyti lentokentältä keskustan 
hotelliin. Majoittuminen hotelliin ja vapaata ohjelmaa Buenos Airesissa. Illallinen. 
 
24.3. Perjantai. Aamiainen. Check out hotellilta. Siirrytään taksilla Buenos Airesin Jorge Newbery 
kotimaan kentälle. Aerolineas lento lähtee klo 13.40. Lento laskeutuu Rio Grandeen klo 17.10. Siirtyminen 

oppaan autolla Aurelia Lodgeen, noin tunti ja 15 minuutin automatka. Illallinen lodgessa.  
 
25.3. Lauantai – 30.3. Torstai. Herätys klo 7. Aamiainen lodgessa. Lähtö kalaan klo 8. Paluu lodgeen tai 
taukomajaan klo 12. Lounas. Kalastusta iltapäivä ja ilta pimeän tuloon eli noin klo 21 asti. Palataan takaisin 
lodgeen. Illallinen lodgessa. 
 

31.3. Perjantai. Herätys klo 6. Aamiainen lodgessa. Huoneiden luovutus. Automatka lodgesta 
lentokentälle. Aerolineas lento Rio Grandesta lähtee klo 10.30. Lento saapuu Buenos Airesiin klo 13.42. 
Lentokentän vaihto taksilla kotimaan kentältä Buenos Airesin Ministro Pistarini ulkomaan kentälle. Lento 

lähtee illalla. 
 
1.4. Lauantai. Lento laskeutuu Keski-Eurooppaan. Jatkolento lähtee iltapäivällä. Lento laskeutuu Helsinki-
Vantaan lentokentälle illalla. 

 

 



Argentiina, Rio Grande - Varustelista 
 
Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle 
* Reppu 
* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki 

* Vedenpitävä kahluutakki 
* Polarisoidut aurinkolasit 
* Sukat (ohuet ja paksut), lentosukat  
* Pitkähihainen paita 
* Lyhyet alushousut 
* Lämpöaluskerrasto 
* Fleece housut,-paita  

* T-paita  
* Pitkät housut, vyö  
* Lenkkitossut 
* Matkapuhelin, laturi 

* Lompakko, luottokortti, USD dollareita (tippeihin ym.)  
* Adapteri pistorasiaan 
* Lentoliput 

* Passi ja matka-asiakirjat 
* Matkavakuutus, matkavakuutustodistus 
* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi 
* Partakone  
* Matkasuunnitelma, kartat, Fishmasterin puhelinnumero (Jouni/+358-400-824530) 
* Hygieniatarvikkeet: Hammasharja, -tahna, käsirasva  

  (nesteet pakattuna erikseen minigrip pussiin, max 100 ml/tuote) 
* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 
 
Pakkaa matkalaukkuun 
* T-paitoja  
* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Sukkia (ohuita ja paksuja) 
* Pitkähihaisia paitoja 
* Pitkät housut, vyö  
* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  
* Aurinkorasva, huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  
* Taskumatti, juomapullo  
* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Minigrip-pusseja  
* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 
* Kirjat, lehdet 
* Sandaalit tai Crocsit 
* Shampoo 
 

Kalastusvälineet 

Omat kalastusvälineet pitää ottaa mukaan  
 
* Kahluukengät, hiekkasuojat 
* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  
* Perhot, perhorasiat 
* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, kelakotelot 
* Varapuolat, Kelaöljy 
* Perhoperukkeet (kärki 0.30-0,35) 
* Siimaa: 0.30, 0.35, 0.40  
* Pihdit (Ruostumattomat), teippiä 
* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  
* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 

 
 
 
 


