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Perhokalastusmatka - Chile, Tierra del Fuego 11.-22.1.2023 
 

Huippuhienoa meritaimenen, taimenen ja kirjolohen 

perhokalastusta Chilen Tierra del Fuegossa. Fishmaster 

järjestää perhokalastusmatkan Tierra del Fuegoon 11.-

22.1.2023. Kalastamme Rio Grande-joen yläosalla, joka on 

maailman parhaita ja kuuluisimpia meritaimenjokia. Sen 

lisäksi perhokalastamme Rio Azopardo-joella, Despreciado-

järvellä, Laguna del Cura, Laguna del Carabinero ja 

Desaeado-järvellä. 

KALASTUSKAUSI JA LUONTO. Paras ajankohta 

upeaan perhokalastukseen Tierra del Fuegossa on tammikuun 

alusta helmikuun loppuun asti. Alueen joet ja järvet 

ovat karuja ja kauniita ja kuin luotuja meritaimenen, 

taimenen ja kirjolohen perhokalastukseen, lisäksi Tulimaan 

upeat maisemat ja erikoinen luonto ja eläimet takaavat 

osallistujalle unohtumattoman matkan. 

PERHOKALASTUS. Rio Grande-joen latvoilla kalastamme 

paikallisen kalastusoppaan johdolla, 3 kalastajaa per 

opas. Rio Grande on keskikokoinen joki yläosalla leveydeltään 

5-15 metriä joka tarjoaa hienoja, vaihtelevia pooleja ja 

helppoa kahlausta. Seuraavana päivänä kalastamme pienellä 

Despreciado-järvellä, jossa on erittäin paljon taimenia 

keskikooltaan peräti 3 kiloa. Kalastuspäivän aikana voit saada 

jopa 10-20 taimenta.  

Yhden päivän ajan kalastajien käytössä on 15 kilometriä 

pitkän Rio Azopardo-joen kalastusalue, joka myös sisältää 

joen molemmat puolet. Seuraavan kalastuspäivän vietämme 

Laguna del Cura ja Carabinero järvillä joissa on erittäin 

runsaasti kalaa, päivän aikana voit saada jopa 20 taimenta ja 

kirjolohta keskikooltaan 2 kiloa.  

Päivän ajan kalastamme hienon Desaeado järven 

runsaslukuisia isoja taimenia. Tulimaan perhokalastuksessa 

käytetään yhdenkäden perhovapoja ja kalastus tapahtuu 

’pyydystä ja päästä’ periaatteella. 

PERHOKALASTUSVÄLINEET. 

Suosittelemme perhokalastukseen Tulimaassa 9-10 jalkaisia 

6-8 luokan yhdenkäden perhovapoja. Perhosiimoista eniten 

käytettyjä ovat kelluvat ja kärkiuppoavat WF siimat ja 

ampumapäät. 

PERHOT. Tierra del Fuegon meritaimenille, taimenille ja 

kirjolohille toimivia perhoja ovat: Bunny leech #2-4, Zonker, 

Woolly Bugger musta, valkoinen, oliivi #6-8, Woolly Worm eri 

väreissä #4-12, Girdle ja Yuk Bug kumijalkanymfit #4-12, 

kuulapää nymfit Prince, Hare’s Ear #10-14. Huomioi että vain 

1-ja 2-haaraiset koukut ovat sallittuja perhoissa. 

 

 



MAJOITUS. Kalastajat asuvat tyylikkäässä kalastuslodgessa 

mukavissa kahden hengen huoneissa, jotka on sisustettu 

perinteiseen tapaan. Rakennus on peräisin 1900-luvulta ja se 

on entisöity tyylikkääksi kalastajien lodgeksi. Kalastajat 

saavat nauttia paikallisista maukkaista ruokalajeista ja 

hyvistä juomista. Kaikki ruokailut ja ruokajuomat – myös 

oluet, viinit ja drinkit sisältyvät hintaan. 

MATKAN TOTEUTUS. Johdettu Fishmaster kalastusmatka, 

Jouni Rauha toimii matkanjohtajana. Kalastajat lentävät 

Helsingistä Keski-Euroopan kautta Chilen Santiagoon ja sieltä 

jatkolennolla Punta Arenasiin. Matkan molemmissa päissä 

pitää viettää 1 yö hotellissa Punta Arenasissa. Punta 

Arenasista jatketaan oppaan autolla kohteeseen (5 tuntia). 

Ajankohta: 11.-22.1.2023 (paikalla 13.-20.1) 

 

Matkan kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä kohteessa, 2 yötä 

Punta Arenasissa 

 

Ryhmän koko: Maksimi 6 kalastajaa/viikko 

 

Kalastusmatka sisältää: Autokuljetus Punta Arenas/Lodge/Punta Arenas, Kuljetukset 

kalapaikoille, Perhokalastus, Kalastuslupa, Opastus, Majoitus, Ruokailut, Olut, Viini ja muut 

alkoholijuomat 

 

Kalastusmatka ei sisällä: Lennot Helsinki/Punta Arenas/Helsinki (1400-1500 eur/hlö), Tipit 

(500 USD), 2 x Hotelliyö Punta Arenasissa, Ruokailut Punta Arenasissa 

 

Matkainfo. Rokotussuositukset: Hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. Jokaisella osallistujalla pitää olla 

voimassaoleva matkavakuutus, lisäksi todistus matkavakuutuksesta pitää olla mukana matkalla.  

 

Matkatavarat. Matkatavaroita on sallittu 1 kpl per henkilö lentokoneen ruumaan, maksimi paino 

23 kg + lisäksi 1 kpl per henkilö käsimatkatavara, jonka maksimi paino 8 kg. Pakkaa 

käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät matkatavarat isoon matkakassiin. 

Lentoyhtiöt veloittavat 50-100 euroa/suunta lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. 

Mikäli haluat välttää lisämaksun, pakkaa vapaputki laukkuun. 

 

Matkan aikataulu: (Lennot ovat esimerkkejä, muutokset ovat mahdollisia) 

 

11.1. Keskiviikko. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 15.00 terminaalin 

lähtöaulassa. Finnair Lento lähtee klo 17.00. Lento laskeutuu klo 20.25 Madridin kentälle.  

 

12.1. Torstai. Iberia lento IB 6833 lähtee Madridista klo 00.05. Lento laskeutuu klo 9.25 Chilen 

Santiagoon. Lan Airlines lento lähtee Santiagosta ja laskeutuu iltapäivällä Punta Arenasiin. Taksi 

lentokentältä hotelliin. Check in hotelliin. 

 

13.1. Perjantai. Aamiainen hotellissa. Check out. Klo 12 autokuljetus hotellista lodgeen (ajoaika 

noin 5 tuntia). Saavutaan iltapäivällä lodgeen ja majoitutaan huoneisiin. Illallinen lodgessa.  

 

14.1. Lauantai – 19.1. Torstai. (6 kalastuspäivää) Herätys klo 7. Aamiainen majoituksessa klo 

7:30. Lähtö kalaan klo 8:30. Lounas joella klo 13-14. Jatketaan kalastusta iltapäivän ajan. 

Palataan illalla lodgeen. Illallinen lodgessa klo 20-21. 

 

20.1. Perjantai. Aamiainen lodgessa klo 7:30. Check out lodgesta. Autokuljetus Punta Arenas 

kaupunkiin hotelliin. Check in. Iltapäivällä ja illalla vapaata ohjelmaa ja illallinen Punta 

Arenasissa. 

 

21.1. Lauantai. Check out. Taksikuljetus aamulla hotellista Punta Arenas lentokentälle. Lan 

Airlines lento lähtee. Lento laskeutuu Santiagoon. Iberia lento lähtee Santiagosta iltapäivällä. 

 

22.1. Sunnuntai. Lento laskeutuu aamulla Madridin lentokentälle. Finnair lento lähtee Klo 

10.20. Lento laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle iltapäivällä. 



Varustelista - Chile, Tierra del Fuego 
 

Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle 

* Reppu 

* Lippis tai muu kalastuslakki 

* Vedenpitävä kahluutakki 

* Buffi 

* Polaroidut aurinkolasit 

* Sukat (ohuet ja paksut), lentosukat  

* Pitkähihainen paita 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paita  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut 

* Matkapuhelin, laturi 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa 600-800 USD  

* 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, aurinkorasva, shampoo  

  (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  

* Huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Taskumatti, juomapullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Minigrip-pusseja  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet 

* Sandaalit 

 

Kalastusvälineet 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, kelakotelot 

* Siimaa: 0.20, 0.25, 0.30, 0.35  

* Pihdit (Ruostumattomat), teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 


