PIKAOPAS

Buenos Aires
Buenos Airesissa ei voi välttyä pihveiltä ja tangolta, mutta Etelä-Amerikan
eurooppalaisin kaupunki on myös paljon muuta. Teksti: Pinja Rosenberg.
NUKU
ECOPAMPA HOSTEL

(noin 60 e/yö) toisella on yhteinen
patio taidegallerian kanssa.

GUATEMALA 4778
WWW.HOSTELPAMPA.COM.AR

Viime kesänä avattu EcoPampa
on Buenos Airesin ensimmäinen
ekohostelli. Drinkkeihin saksitut yrtit
ovat peräisin kattoterassin viljelylaatikosta. Terassilla on myös aurinkopaneeleja, jotka tuottavat osan
hostellin käyttämästä sähköstä. 2 hh
noin 50 e/yö, yhteishuoneessa noin
10 e/yö.

HERKUTTELE
TUFIC

BOLIVAR 707

BAR DORREGO

Tuficin käsintehtyjä jäätelöitä on
vaikea vastustaa. Erityisen herkullisia
makuja ovat viikunoilla maustettu
turkkilainen suklaa ja raikas sitruuna
piirakkamurujen kera. Neljänneskilon
kupista (3 e) lusikoi kaksikin.

WWW.ABUELAPAN.COM

DEFENSA 1098

Kun kasvisruoka – esimerkiksi mangoldikroketit ja munakoisopihvit – on
näin ihanaa, epämukavat tuolitkaan
eivät haittaa. Päivän annoksia (5 e)
on kolme. Sipulilla höystetyt täysjyväsämpylät, skonssit ja kanelikeksit
ovat tietysti »Isoäiti Leivän» omasta
uunista.

Shakkiruutuisella lattialla pöllyää
maapähkinäsilppu, taustalla soi
tango. Baaritiski, pöytien pinnat
ja seinäpaneelit ovat kävijöiden
kaiverruksia täynnä. Charmantissa
tangokahvilassa kanta-asiakkaat
ja matkailijat rentoutuvat sulassa
sovussa. Lágrima-kahvissa (2 e) on
vain kyyneleen verran kahvia, loput
kuumaa maitoa.

IL BALLO DEL MATTONE
GALLERIA

BALCARCE 946

GORRITI 5950

WWW.HOTELBABEL.COM.AR

Kaveriporukan pitämä ravintola,
jossa on ripaus italialaista trattoriaa,
eripariset kalusteet ja seiniin maalattua katutaidetta. Reseptit ovat
italialaisten isovanhempien perua.
Sieniraviolit (8 e) ovat samettisia, ja
tiramisu (4 e) sopivan kosteaa. Vinksahtanut Italia-teema jatkuu samojen
omistajien Il ballo del mattone I:ssä
(Gorriti 5737) ja Trasteveressä (Costa
Rica 5595).

JACARANDÁ
URIARTE 1488
WWW.JACARANDABA.COM.AR

Jacarandán vuokraamat kotoisat
huoneistot sijaitsevat Palermo Sohon
kauppojen, kahviloiden ja baarien
vieressä. Tilavimpaan huoneistoon
(noin 85 e/yö) mahtuu kolme yöpyjää. Kahdesta pienemmästä yksiöstä
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ABUELA PAN

tyjen leipien ja runsaiden salaattien
lisäksi tarjolla on retroherkkuja kuten
dulce de batataa (4 e): viipale kiinteää bataattihyytelöä nautitaan kotijuuston kera.

GUATEMALA 4597

BABEL (1)
Hillityn tyylikäs hotelli, jonka sisustusta hallitsevat puupinnat ja murretut värit. Esillä argentiinalaisten
taiteilijoiden teoksia. San Telmon
mukulakivikadut, antiikkikaupat ja
vanhat tangobaarit ovat nurkan takana. 2 hh alkaen noin 70 e/yö.

nolla päällystetty fugazza. Molempia
syödään tomaattikastikepohjaisten
pitsapalojen kylkiäisinä. Nälkä lähtee
muutamalla eurolla.

PIZZERIA GUERRÍN
CORRIENTES 1368

Pulleita pitsapaloja vuodesta 1927.
Argentiinalaisia erikoisuuksia ovat
kikherneistä valmistettu faina-leipänen sekä pelkällä sipulilla ja orega-

EL SANJUANINO
POSADAS 1515
WWW.ELSANJUANINO.COM

PANI (2)

Kaikki tuntevat argentiinalaiset pihvit, mutta entäs locro-lihamuhennoksen, humita-maissinyytit tai suolaiset
pikkupiirakat, empanadat? El Sanjuaninossa pukumiehet ja duunarit
nauttivat perinneruokia tuhdin punaviinin tai Quilmes-oluen kera. Pihvit
alkaen 8 e, lihamuhennos 4 e.

NICARAGUA 6044

KAHVITTELE
MAMA RACHA
COSTA RICA 4602

Viihtyisässä hipsterikahvilassa
monella on läppäri kaverina. Täytet-

Konditoria-kahvila Pani on suloinen
sekoitus pitsiä, kukkia ja kakkuja
marenginvalkoisilla pinnoilla. Tarjolla
on muun muassa suklaatäytteisiä
vadelmamacaroneja. Patiolla solisee
suihkulähde, ja kattoterassin sohville
paistaa aurinko koko päivän.

LAS VIOLETAS
AVENIDA RIVADAVIA 3899

Vanhan ajan eleganssia satavuotiaassa kahvilassa, jonne naapuruston
rouvat saapuvat helmet kaulassa iltapäiväteelle. Tee tarjoillaan hopean-
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143

Matkoja maailmalle yli 30 vuotta
3

Yhdysvallat
Näe Amerikkaa autoillen, kiertomatkoilla
tai moottoripyörän selässä, lepolomalla
tai kulttuurimatkalla
Kysy myös valmiita ohjelmia majoituksineen.

Kaukoitä
Vietnam
Saigon ja Nha Trang
10 vrk alk. 1330 €
“Viiden tähden” Vietnam 10 vrk alk. 1727 €

Indonesia
Bali
Jakartasta Balille

7 vrk alk. 1347 €
8 vrk 575 € (+ lennot)

värisestä kannusta lasimaalausten
alla. Tarkista lasku, sillä osa tarjoilijoista vedättää mielellään matkailijoita. Konditoriapuolella on komea
leivosvalikoima.

JUHLI
KONEX
SARMIENTO 3131
WWW.CIUDADCULTURALKONEX.ORG

”Down Under”

Edullisesti maailman ääriin

Australian kiertomatka 2.-17.3.
3995 €
Uuden-Seelannin kiertomatka 14.-30.3.
4795 €
alk. 1150 €
Lennot
Kauttamme majoitukset, autot yms.

Lue lisätietoja

www.suomiseuranmatkat.fi
Matka 2011
osasto 6g7

Suomi-Seuran Matkat
Mariankatu 8, 00170 Helsinki

Soita 09-7422 8800

keikoilla ja klubeilla tanssitaan
villisti aamukuuteen asti. Rokkikeikkojen lisäksi paikka tunnetaan
myös torstaisesta Club 69:stä,
jossa diskoillaan uskomattomien
drag queenien johdolla. Klubi
aukeaa yhdeltä yöllä.

SHOPPAILE
SAN TELMON MARKKINAT

ravintolan puulattia on kuhmuinen, mutta farkuissa ja tennareissa tanssivia buenosairesilaisia se
ei haittaa. Paikalle voi tulla myös
vain katsomaan ja aterioimaan.
Ilta alkaa kahdeksalta tanssitunneilla ja jatkuu aamuviiteen.
Paikan kasviskeittiö on auki aamukolmeen.

MATADEROS

1920-luvulla rakennettu entinen
tehdas on nykyään kulttuurikeskus, jossa järjestetään festivaaleja,
tapahtumia ja konsertteja. Erityisen suosittuja ovat maanantaiiltojen improvisointiin perustuvat
perkussiokeikat, joissa kapellimestari ohjailee yli sadalla käsimerkillä
seitsemäätoista soittajaa.

(3)

WWW.FERIADEMATADEROS.COM.AR

DEFENSA JA PLAZA DORREGO

CARNAL BAR

Palermon alueeseen kuuluvat kaupunginosat Viejo, Soho ja Hollywood muodostavat päihdyttävän
ostosparatiisin. Kadut ovat täynnä
pieniä, kiinnostavia kauppoja, joissa myydään vaatteita, kenkiä ja
sisustustavaraa. Shoppailukartta
on jaossa kaupoissa, hotelleissa ja
kahviloissa.

Gauchot ratsastavat joka sunnuntai Mataderos-lähiön markkinoilla. Pampan legendaariset
hevosmiehet kisaavat asvaltilla, ja
pihvit paistuvat parilla-avogrilleillä.
Lavalla on musiikki- ja tanssiesityksiä. Markkinakojuista voi ostaa
ruuan lisäksi kaikkea mahdollista
mate-kupeista kolmipäiseen lassoon.

NICETO VEGA 5511
WWW.CARNALBAR.COM.AR

Peilinpaloilla päällystetty kameli
on yksi Carnal-baarin sisustuselementeistä. Se johdattaa yläkerran
kattoterassille, jossa lojutaan raukeina drinkkejä siemaillen ja tähtiä
katsellen. Dj:n soittaman elektron,
soulin ja reggaen lisäksi baarikansaa saattaa viihdyttää jazz-bändi.

San Telmon ytimen täyttävät
sunnuntaisin markkinat. Kojut ja
katuesitykset, kuten elävät patsaat
ja tangontanssijat, luovat mainion
tunnelman. Alueella voi viettää
koko päivän.

PALERMON PUTIIKIT

NICETO CLUB

KOE
LA CATEDRAL

NICETO VEGA 5510

SARMIENTO 4006

WWW.NICETOCLUB.COM

WWW.LACATEDRALCLUB.COM

Niceto Clubin kulmaa kiertää jono
melkein joka ilta. Tupaten täysillä

Tangoa punk-henkeen? Entisen
viljavaraston, nykyisen tango-

CENTRO CULTURAL
RECOLETA & YMPÄRISTÖ
JUNIN 1930
WWW.CENTROCULTURALRECOLETA.ORG

Näyttely- ja tapahtumakeskus
Centro Cultural Recoleta jatkuu
luontevasti Buenos Aires Design
-ostoskeskuksen kauppoina ja
terasseina. Vieressä on myös
hauska puistoalue kojuineen ja
ennustajineen sekä Argentiinan
kuuluisin hautausmaa, jossa lepää
myös palsamoitu Eva »Evita»
Perón.

