Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Argentiina

Hyvä tietää Argentiinasta
Kieli

Espanja
Uskonto

Katolilaisuus

Pääkaupunki

Buenos Aires
Valuutta

Asukasluku

42, 6 milj.
Pinta-ala

Peso

2 776 656 km2

Ennen matkaa

Kesäaika Argentiinassa on 6 tuntia Suomea jäljessä ja

Noin viikko ennen matkaa lähetämme sinulle

talvisin 5 tuntia jäljessä.

sähköpostitse lentoliput ja tietokirjeen matkaan
liittyen. Ota nämä tiedot matkalle mukaan.

Linja-autot
Linja-autot Argentiinassa ovat hyvätasoisia ja

Passi ja viisumi

ilmastoinnilla varustettuja.

Passin tulee olla voimassa koko matkan ajan ja
vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen. Argentiinan ei

Lento

tarvita viisumia, jos matka kestää alle 90 päivää.

Kiertomatkoillamme pidemmät maan sisäiset matkat
teemme usein lentäen. Matkanjohtaja ilmoittaa tällöin

Rokotukset

lähtöajasta ja kertoo muista käytännön asioista

Maakohtaiset suositukset ja ajankohtaista tietoa

ennen lentoa

rokotuksiin ja mahdollisiin tauteihin liittyvissä
asioissa saat terveyskeskuksesta ja osoitteesta

Hintataso

www.rokote.fi sekä terveyden ja hyvinvoinnin

Hintataso on hieman Suomea edullisempi. Hyvän

laitoksen sivuilta www.thl.fi. Sivuilla on myös

aterian saa noin 10-15 eurolla ja mitä taskurahaan

matkailijan terveysopas.

tulee, riittää päivässä noin 20-30 euroa riippuen
esimerkiksi siitä kuinka paljon erilaisia juomia ostat.

Matkavakuutus

Matkamuistoja ja muita ostoksia varten kannattaa

Varmista ennen matkaa, että sinulla on koko matkan

varata hieman ylimääräistä.

ajan voimassa oleva ja riittävän kattava matka- ja
matkatavaravakuutus. Suosittelemme, että

Juomaraha

matkavakuutuksen sisältyy peruutusturva. Tämä

Argentiinassa juomarahan antaminen on yleinen tapa

turvaa, mikäli matkan joutuu peruuttamaan esim.

matkustaessa. On tapana, että matkailijat jättävät

sairastumisen vuoksi.

juomarahaa kuljettajille ja paikallisoppaalle.
Baareissa, kahviloissa ja ravintoloissa juomarahaa

Sää

tulisi jättää noin 10-15 % laskun loppusummasta. Voit

Tarkista matkakohteesi sää ennen matkalle lähtöä

aina kysyä neuvoa matkanjohtajalta.

esimerkiksi osoitteista www.foreca.fi,
www.cnn.com tai www.bbc.com.

Juomarahan jättäminen on vapaaehtoista ja jokainen
matkustaja päättää itse juomarahan suuruudesta.

Käsimatkatavarat
Suosittelemme, että pakkaat tärkeimmät tavarat,

Valuutta ja luottikortit

kuten arvoesineet ja lääkkeet käsimatkatavaroihin.

Argentiinan valuutta on argentiinan peso (ARS) (1

Jos tarvitset matkallasi lääkkeitä, kuljeta ne

peso = 100 centavos). Suosittelemme ottamaan

alkuperäisissä pakkauksissa, joissa on mukana

mukaan Yhdysvaltain dollareita, joita voit vaihtaa

lääkäriltä saamasi resepti. Lisätietoja ja

pesoiksi. Yleisimmät luottokortit, kuten MasterCard,

pakkausohjeita saat tarvittaessa Finavian

Visa, Diners ja American Express käyvät

nettisivuilta:

maksuvälineenä suurimmissa hotelleissa ja

www.finavia.fi (Matkustajat/Pakkausohjeita).

kaupoissa.

Aikaero

Sähkö
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220 V. Adapteri tarvitaan. Matkalle on paras ottaa

Hygienia

mukaan matka-adapteri, jossa on monta erilaista

Hotelleissa ja suurimmissa ravintoloissa on

pistorasiaosaa.

nykyaikainen, länsimaalainen taso.

Tupakointi

Kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla sekä yleisillä

Ajoneuvoissa ja lennoilla tupakointi ei ole sallittu.

paikoilla kannattaa varautua alkeellisimpiin

Julkisissa sisätiloissa on usein erilliset tupakointitilat.

wc-tiloihin ja vessapaperin puutteeseen. Hyvä idea on
ottaa mukaan hieman wc-paperia, kosteuspyyhkeitä

Puhelin ja internet

ja pullo käsidesinfektioainetta (voi ostaa Suomesta

Argentiinan maakoodi on 54. Olethan yhteydessä

esim. apteekeista tai lentokentältä).

operaattoriisi ennen matkaa ja kuulet enemmät
verkon toimivuudesta ja hinnoista Argentiinassa.

Pukeutuminen

Osassa hotelleja voi käyttää internetiä pientä maksua

Vieraillessasi museoissa ja kirkoissa polvien ja

vastaan.

olkapäiden tulee olla peitettyinä.
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Passi ja viisumi Argentiinaan
Alla on tietoa passi- ja viisumimääräyksistä Argentiinaan matkustettaessa.
Passin tulee olla voimassa koko matkan ajan ja vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen. Argentiinan ei tarvita
viisumia, jos matkan kesto on alle 90 päivää. Mikäli olet muun maan kuin Suomen kansalainen, tarkistathan
viisumimääräykset omasta suurlähetystöstäsi.

Maahantulosäännökset Argentiinaan
Kaikkien matkustajien tulee täyttää maahantulokaavake, aikaisintaan 48 tuntia ennen menolennon
lähtöselvitystä Helsingin lentokentällä. Kun olet täyttänyt kaavakkeen, saat sähköpostiisi dokumentin/koodin,
joka sinun pitää tulostaa ja ottaa mukaan matkalle. Dokumentti/koodi näytetään viranomaisille Argentiinaan
saavuttaessa.
Tämän kaavakkeen lisäksi Argentiinaan matkustettaessa voi olla voimassa muita säännöksiä.
Jos olet saanut kaksi kororokotetta ja sinulla on voimassaoleva EU-koronatodistus, sinulla tulee
koronatodistuksen lisäksi olla mukanasi negatiivinen PCR-testitulos, joka saa olla enintään 72 tuntia vanha.
Suosittelemme, että tallennat todistuksen Omakannasta kuvana matkapuhelimeen sekä tulostat mukaan
myös paperisen version EU-koronatodistuksesta.
Lisäksi mukanasi tulee olla todistus matkavakuutuksesta, joka kattaa mahdollisen sairaalahoidon ja/tai
eristyksen.
Argentiinan viranomaisten ohjeistus: ”Kaikilla henkilöillä tulee olla vakuutus sekä COVID-19 että
kuolemantapauksen varalta. Vakuutuksen tulee kattaa mahdollinen eristys, paluulennon menetys,
sairaalahoito ja kotiinkuljetus. Vakuutuksen tulee myös kattaa eristyksen ja kuljetuksen kustannukset
todetussa altistumisessa lähikontaktissa. Lisäksi vakuutuksen tulee kattaa mahdollinen matkan
peruuntuminen.”
Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus hyvissä ajoin ennen matkaa.
Kaikkien alle ja 70 vuotta täyttäneiden matkustajien tulee täyttää maahantulokaavake, joka mainitaan tämän
sivun alussa.
Mikäli et ole saanut kahta koronarokotetta, sinun tulee itse selvittää maahantulosäännöt, jotka koskevat sinua.
Huomioithan, että maakohtaiset säännökset voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla.
Lue ajankohtaiset tiedot Ulkoministeriön kotisivuilta: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/

Maahantulokaavake (DDJJ-kaavake)
Ennen matkustamista Suomesta Argentiinaan kaikkien alle ja 70 v. täyttäneiden henkilöiden tulee täyttää
DDJJ-kaavake (Declaraciones Juradas).
Vaikka olisit yli 70-vuotias, suosittelemme vahvasti täyttämään kaavakkeen joka tapauksessa. Tämä sen
vuoksi, että ohjeistukset muuttuvat jatkuvasti ja lyhyellä varoitusajalla.
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Albatros Travel on tehnyt suomenkieliset ohjeet kaavakkeen täyttämiseksi. Suosittelemme seuraamaan näitä
ohjeita, jotta kaavake tulee täytettyä oikein. Ohjeet on hyvä tulostaa paperille tai pitää saatavilla tietokoneen
näytöllä, samalla kun täytät kaavaketta.
Mikäli kaavaketta ei ole täytetty, matkalle pääsy estyy lentokentällä. Tässä tapauksessa matkan hintaa ei
palauteta.
Kaavakkeen täyttäminen on kunkin matkustajan omalla vastuulla.
Dokumentin/koodin näyttäminen lentokentällä ja kohdemaahan saapuessa
Kun kaavake on täytetty, saat sähköpostiisi viestin, jossa on koodi. Tämä koodi tulee näyttää lentokentällä
matkalle lähtiessä ja Argentiinaan saapuessa. Koodi tulee ottaa mukaan tulostettuna paperiversiona ja/tai
digitaalisena versiona matkapuhelimessa. Suosittelemme aina ottamaan matkalle mukaan myös paperisen
version, siltä varalta että puhelimesi akku loppuisi tai puhelin muuten vahingoittuisi matkan aikana.
Maahantulokaavakkeen suomenkieliset täyttöohjeet:
https://documents.albatros-travel.com/fi/Maahantuloselvitys_plf_argentiina.pdf
Linkki DDJJ-kaavakkeeseen:
https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Milloin voin täyttää DDJJ-kaavakkeen?
Kaavaketta ei voi täyttää loppuun saakka kuin aikaisintaan 48 tuntia ennen koneen lähtöaikaa Helsingistä.
Milloin saan tiedon istumapaikastani menolennolla?
Lähetämme istumapaikkanumeron, kun saamme tiedon lentoyhtiöltä. Saat tiedon joko muiden
matkadokumenttien mukana noin viikkoa ennen matkan lähtöpäivää tai erillisellä e-mailviestillä viimeistään
48 tuntia ennen matkalle lähtöaikaa. Mikäli istumapaikan numero muuttuisi ennen lentoa, suosittelemme
jättämään alkuperäisen istumapaikan numeron kaavakkeeseen. Lentoyhtiöllä on joka tapauksessa
käytössään oikea istumapaikkanumeronne, jos sitä tarvittaisiin esim. tartuntaketjun jäljittämisessä.
Mitä teen, jos minulla on vaikeuksia kaavakkeen täyttämisessä?
Seuraa suomenkielisiä ohjeitamme ja täytä kaavake askel kerrallaan ja rauhassa. Pyydä tarvittaessa apua
perheenjäseneltä, ystävältä tai tuttavalta.
Pitääkö kaikki kohdat kaavakkeessa täyttää?
Täytä ainoastaan pakollisiksi merkityt kentät (nämä kerrotaan suomenkielisissä ohjeissa), muut kohdat voit
jättää tyhjiksi.
Onko DDJJ-kaavake henkilökohtainen vai samalla matkavarauksella oleville ?
Kaikkien alle ja 70 vuotta täyttäneiden tulee täyttää oma DDJJ-kaavakkeensa. Suosittelemme myös yli 70
vuotiaita täyttämään kaavakkeen.
Onko DDJJ-kaavake maksullinen?
Kaavake on maksuton. Jos sinulle tulee maksukehotus kaavaketta täyttäessäsi, olet väärällä sivustolla. Käytä
ainoastaan tällä sivulla olevaa linkkiä DDJJ-kaavakkeeseen.

5

Argentiina

Pitääkö lapselle täyttää oma kaavake?
Kyllä jokaisella matkustajalla tulee olla oma kaavake.
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Terveys ja rokotukset Argentiinassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Argentiinaan matkustettaessa.
Suositeltavat rokotussuojat ovat hepatiitti A, jäykkäkouristus, kurkkumätä, tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko.
Keltakuume
Keltakuumerokotus täytyi aiemmin uusia 10 vuoden välein. Tämä on nyt kuitenkin muuttunut, ja rokote tekee
sinut immuuniksi keltakuumeelle eliniäksi.
Jos olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat muuta terveyteen liittyvää lisätietoa, ota yhteyttä
omaan lääkäriisi tai lue lisää: www.rokote.fi
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Ilmasta ja sää Argentiinassa
Tällä sivulla on yleistietoa Argentiinan ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa
on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.

TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Buenos Aires
Päivälämpötila

30

29

26

23

19

16

15

17

19

23

25

28

Yölämpötila

20

19

17

14

10

8

7

9

10

13

16

18

Sademäärä (mm)

122

123

154

107

92

50

53

63

78

139

131

103

Päivälämpötila

32

31

27

23

19

16

15

18

20

26

29

32

Yölämpötila

18

17

15

11

6

3

2

4

6

12

15

18

Sademäärä (mm)

48

38

35

13

8

4

12

5

13

8

15

23

Päivälämpötila

32

31

31

27

24

21

22

24

25

28

30

31

Yölämpötila

20

20

19

17

13

11

11

12

13

16

18

19

Sademäärä (mm)

173

175

115

200

184

154

131

124

137

182

210

135

Mendoza

Iguazú

Lähde: DMI & World Weather Information Service
Pohjois-Argentiinan ilmasto on subtrooppinen ja runsaita sadekuuroja saadaan ympäri vuoden. Tierra del
Fuegossa etelässä, vallitsee Etelämantereen ilmasto ja lämpötilat ova alhaisia. Maan keskiosissa ilmasto on
leuto. Kesäkuukausina (joulukuu-helmikuu) saattaa sää kuitenkin olla hyvin kuuma ja kostea.
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