AINUTLAATUINEN TANGOMATKA
ARGENTIINAAN 3.-14.2.2013
1.550 €/hlö 2hh + lentohinta n. 1.120€/hlö
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.10.2012
Muista ilmoittautumiskoodi: Susel
Onko intohimoinen tango saanut sinut jo pauloihinsa?
Lähde kokemaan Argentiinan ainutlaatuinen tango,
tanssimaan yömyöhään paikallisten kanssa perinteisillä
tangoklubeilla ja viihtymään elegantissa Buenos Airesin
mukaansa tempaavassa ilmapiirissä! Tutustu kaupungin
ja sen lähialueiden monimuotoiseen kulttuuriin ja
gauchojen elämäntyyliin, maistele maukkaita viinejä
kuuluisan pihvin kera ja tee edullisia ostoksia, tietenkään
unohtamatta aitoja tangokenkiä!
Matkaohjelma
Päivä 1.
Lento Buenos Airesiin. KLM lento lähtee 07:00h ja on perillä Buenos
Airesissa saman päivän iltana paikallista aikaa klo. 20:10.
Kuljetus hotellille Recoletan arvostettuun kaupunginosaan,
viihtyisään, pieneen ja paikallisperheen ylläpitämään Caseron
Porteño tangohotelliin. Hotelli sijaitsee aivan kaupungin yöelämän
sykkeen Palermo Holliwoodin ja las Cañitasin keskellä , turvallisella
alueella lähellä kauppoja, ravintoloita ja baareja.
Päivä 2.
Aamiaisen jälkeen teemme kaupunkikierroksen bussilla. Bussi kiertää
kaupungin mielenkiintoisimmat nähtävyydet. Opastus tapahtuu
englanniksi, mutta suomalainen matkanjohtaja tulee retkelle mukaan
ja kääntää halutessanne. Retki kestää n. 4 h. Vapaa lounas.
Iltapäivällä
tangotanssitunnit
Facundon
kanssa.
Illalla
tervetuloillallinen, jonka jälkeen lähdemme Milongaan La Glorietaan.
Päivä 3.
Aamiainen hotellilla ja aamupäivällä tangotunnit Facundon kanssa.
Tanssituntien jälkeen lähdemme Tango ostoksille. Varmasti jokaiselle
löytyy jotakin aiheeseen liittyvää, kirjoja, musiikkia, kenkiä tai upea
uusi tangoasu! Iltapäivällä tango practica suomalaisen opettajan
kanssa. Milonga Villa Malgomissa.
Lisämaksusta: 60 euroa/hlö Tango Show. Buenos Airesissa ei voi
käydä kokematta aitoa tangoesitystä! Joten pyhitämmekin illan
tangolle, paikassa, joka ei ole turistien pilaama, vaan jossa paikalliset
viettävät aikaansa ystäviensä kanssa.
Päivä 4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme maaseudulle historialliseen ranchoon. El
Ombu de Areco on argentiinalaisten perinteiden kehto vain reilun
tunnin matkan päässä pääkaupungista. Vanhaan siirtomaa-ajan
tyyliin rakennettu maatila tarjoaa upeat puitteet leppoisaan
oleskeluun. Tilalla on mahdollista ratsastaa hevosilla, pyöräillä,
viettää aikaa uima-altaalla ja nauttia maaseudun rauhasta.
Seuraamme tyypillisen ”asado” lounaan valmistusta ja mikä
herkullisempaa kuin nauttia erinomaista grillattua lihaa aidossa
ilmapiirissä. Päivän päätteeksi palaamme takaisin hotellille ja
jatkamme iltaa Milonga Orsayssa.
Päivä 5.
Aamiainen hotellilla ja aamupäivällä tangotunnit Facundon kanssa.
Lounaan jälkeen jatkamme tanssiharjoituksia suomalaisen opettajan
kanssa. Practica la Misteriosassa ja Milonga Virutassa.
Lisämaksusta: 120 euroa/hlö viinitasting + illallinen ja tangoshow
Päivä 6.
Aamiaisen jälkeen tangotunnit Facundon kanssa. Lounaan jälkeen
harjoitukset jatkuvat suomalaisen opettajan kanssa. Illalla Milonga la
Catedralissa ja Milonga 10.
Jatkuu…

Päivä 7
Aamiainen hotellilla. Aamaisen jälkeen tangotunnit Facundon
kanssa., jonka jälkeen voidaan vaikkapa tutustua La Bocaan ja
Caminitoon. Bocan kaupunginosa on ”must” Buenos Airesiin
matkustaessa. Tämä satama-alue oli aiemmin etenkin italialaisten
maahanmuuttajien suosima asuinalue, sillä alue muistutti
Genovajoen suistoa. Näillä alueilla Argentiinan jalkapallo syntyi ja
Maradonan ura sain alkunsa. Lounasta voi nauttia Caminitossa,
värikkäällä kadulla, joka huokuu italialaisen siirtomaa-ajan
mystiikkaa värikkäine rakennuksineen. Lounaan jälkeen kannattaa
jäädä ostoksille. Iltapäivällä palaamme takaisin hotellille ja jatkamme
tangoharjoituksia suomalaisen opettajan kanssa. Illalla Milonga La
Baldosa klubilla.
Päivä 8.
Aamiainen hotellilla. Aamupäivällä tangotunnit Facundon kanssa.
Päivällä on vapaata aikaa ihastella kaupunkia omin päin tai tehdä
ostoksia. San Telmossa Dorregon aukiolla järjestetään sunnuntaisin
tunnetut antiikkimarkkinat, jolloin aukio loistaa elävällä ja
värikkäällä ilmapiirillään. Antiikkia, värejä, intohimoista tangoa ja
vanhan ajan nostalgista toritunnelmaa. Kahvilat luovat oman
elegantin tunnelmansa päivään. Illalla Milonga Sunderland klubilla.
Päivä 9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme lautalla Uruguayihin, jossa
tutustumme upean Portugalin ja Espanjan siirtomaa-aikaisen
kaupungin, Colonia del Sacramenton miellyttävään ilmapiiriin.
Kävelemme vanhan kaupungin mukulakivikaduilla, ihastelemme
värikkäitä taloja ja historiaa henkivää tunnelmaa. Nautimme
herkullisesta lounaasta kaupungin keskustassa. Illan suussa
palaamme lautalla Buenos Airesiin. Milonga Villa Malcomissa.
Lisämaksusta Colonia del Sacramenotossa: Tutustumme Uruguayn
vanhimpaan ja perinteisempään viinitilaan Los Cerros San Juan:iin,
jolla on jo 156 vuoden kokemus viininvalmistuksesta. Pääsemme
tietenkin maistelemaan tilan erinomaisia viinejä samalla kun
herkuttelemme juustoilla ja leikkeleillä lounaan merkeissä
Päivä 10.
Aamiaisen jälkeen tangotunnit Facundon kanssa. Sen jälkeen voimme
lähteä tekemään ostoksia Palermoon tai Florida-kadulle. Floridakadulta löytyy laaja valikoima kansainvälisiä merkkiliikkeitä.
Palermon aluetta kutsutaan Buenos Airesin Sohoksi, sillä alueella oli
tietty boheemi ilmapiiri. Se oli aikoinaan suosittu taiteilijoiden
keskuudessa, jotka olivat kiinnostuneita taiteesta, muotoilusta ja
tekniikasta. Iltapäivällä pääsemme taas Juhanin tanssitunneille ja
vapaan illallisen jälkeen kaikki halukkaat voivat taas näyttää
intohimoaan tangossa Milongas la Virutassa.
Päivä 11.
Aamiaisen jälkeen tangotunnit Facundon kanssa. Iltapäivällä tanssia
suomalaisen opettajan kanssa. Jäähyväisillallisen nautimme
muistellen hauskoja matkan tapahtumia ja herkuttelemme
viihtyisässä ravintolassa ja milongassa.
Päivä 12.
Aamiainen hotellilla. Lähtö illalla Buenos Airesista Pariisin kautta
kohti Helsinkiä.
Päivä 13.
Saavumme Helsinkiin klo. 16:15.
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Matkan hintaan sisältyy; kaukoreittilennot, majoitus 2 hh Caseron
Porteño idyllisessä tangohotellissa tai vastaavassa, ohjelmassa mainitut
tangotunnit (8) ja milongat (9) sekä mielenkiintoinen ohjelma sekä
lounaat/illalliset. Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 15 hengen
ryhmää. Lentohinta määräytyy varauspäivän lentohinnan mukaan .
Matkanjohtajana Suomesta lähtee tanssiguru Juhani Tahvanainen, joka
antaa tanssitunteja tanssistudiolla. Suomalaisena paikallisoppaana
matkalla toimii Johanna Dalez ja tanssiexperttinä argentiinalainen
tangomestari Facundo .

