
Bolivija in Čile, foto potep

Program po dnevih

A. Bolivija in Čile, fotopotep, opisni program

Trasa poti: La Paz - opcija: Cesta smrti - Potosi - Uyuni - slano jezero Uyuni - bolivijska planota
- San Pedro de Atacama - Antofagasta - Valparaiso - Santiago - Velikonočni otok oz. Rapa Nui
(kdor ima čas in denar)

Tole potovanje je posebno, ker gre za fotografsko potovanje. Kar ne pomeni, da ne more
vsakdo zraven, a celotna pot je malo podrejena fotografiranju v smislu zgodnjega vstajanja,
lovljenja primerne fotografske svetlobe in obiska krajev, ki so zanimivejši za fotografijo. Na pot
greste lahko s kakršnimkoli fotoaparatom, pa če ste začetnik ali profi. Iztok Bončina, ki vodi tako
tečaj kot tudi samo potovanje, bo na licu mesta poleg tečaja fotografije, le-te tudi komentiral
(večeri ob računalnikih). Pred potovanjem pa bomo imeli tudi kratek uvodni tečaj fotografiranja.

Naš program se začne z letom v La Paz, kamor pridemo v zgodnjih jutranjih urah (ali pa že isti
večer, ko štartamo). Tako si najprej ogledamo La Paz, s trgom čarovnic, mnogimi tržnicami in
starim mestnim jedrom ter se prepustimo vrvežu in fotografiranju. Opcije dodatnih izletov: cesta
smrti s kolesom, Dolina lune, Tiwanaku.

Iz La Paza se z nočnim busom premaknemo proti Potosiju, kjer si ogledamo to nekdaj res
bogato mesto in pa obisščemo rudnik srebra - Cerro Rico. Obisk začnemo s tržnico, kjer se
rudarjem kupi dinamit, 96% alkohol in tobak. Pa seveda kokine liste, brez katerih si ni moč
predstavljati življenja na bolivijski planoti. Obisk rudnika je posebno kulturno doživetje, ki ga ne
smete izpustiti.

Uyuni je kavbojska pozabljena vas na hladnem bolivijskem altiplanu, ki pa se je zaradi Slanega
jezera Uyuni znašla na svetovnem zemljevidu najlepših naravnih znamenitosti. Preden
začnemo našo tri dnevno avanturo z jeepi preko slanega jezera in bolivijske planote, se
ustavimo še na pokopališču vlakov. Potem pa preko slanega jezera, otoka kaktusov, aktivnih
vulkanov, visokogorskih puščav, jezer vseh mogočih barv (rdeče, turkizno, zeleno, sivo), term v
divjini (kjer se bomo seveda namakali), najvišjih fumarol na svetu... do najbolj suhe puščave,
Atacame. To je izlet, ki upravičeno velja za enega najboljših kar jih je.

V puščavi Atacama smo nastanjeni v oazi San Pedro. Od tam naredimo jutranji izlet na Ojos de
Salar, mala jezerca sredi slanega jezera. Bizarno in zanimivo. Sledi krasen kolesarski izletv
sotesko Catarpe in do sipin Doline mrtvih. Sledi premik še v Dolino lune, kjer počakamo sončni
zahod in se po tem vrnemo v našo oazo. Blizu San Pedra spoznavamo tudi ozvezdja južnega
neba (Južni križ, Kentaver..) ter si skozi teleskop ogledamo lepote Rimske ceste in se učimo
slikanja zvezd.

Anotofagasta je naš naslednji postanek, kjer obiščemo okolico enega največjih in
najmodernejših observatorijev, kar jih je (v kolikor zadanemo urnik obiskov observatorija
Paranal, ga tudi obiščemo). Okolica znana kot najbolj suh predel na Zemlji z najbolj čistim
ozračjem in kot idealna  za naš zaključek astrofotografije.
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Santiago je naša izhodna točka, zato si ga  ogledamo na hitro, bolj zanimiv pa bo nedvomno
obisk bližnjega delavsko-študentsko-boemskega mesteca Valparaisa. Ta ima nek poseben
šarm, obiskali bomo eno izmed hiš pesnika Pabla Nerude in se naužili njegove prijetne
atmosfere.

Iz Santiaga lahko potegneš na resnično edinstveni in skrivnostni vulkanski Velikonočni otok, s
prelepo plažo Anakena in skrivnostnimi doprsnimi kamnitimi kipi - moai. Priporočamo podaljšek
potovanja za 4 dni.

Nastanitve: spali bomo v hotelih brez lokalne kategorizacije, na bolivijski planoti zna biti hladno.

Prevozi: javni avtobusi brez lokalne kategorizacije, nočni busi so udobni, najeti jeepi letnika
sarajevskih olimpijskih iger.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta in radi
fotografirate, pa če ste začetnik ali profi.
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15 dni

1. Let v La Paz, pristanek in nočitev oz lahko priletimo tudi zgodaj zjutraj naslednji dan
(odvisno od leta)

2. Ogled La Paza, trga čarovnic, starega dela La Paza, če je nedelja gremo lahko na
lokalni wrestling cholit

3. opcija je spust s kolesom po cesti smrti; sicer pa street fotografija in popoldne fotkanje
mesta, možen tudi kak drug fakultativni izlet (Dolina lune, Tiwanaku), nočni bus v Potosi

4. Potosi, obisk rudarjev, tržnice za rudarje, nabava dinamita etc za obisk, hoja po rovih,
nočitev

5. Jutranje fotkanje trgov in cerkva v Potosiju, zgodaj popoldne naprej v Uyuni, nočitev
6. Uyuni in slano jezero
7. Z jeepi naprej preko Bolivijske planote in mimo vulkanov, visokogorskih jezer, proti Čilu
8. Z jeepi dalje, mimo najvišjih fumarol, term, jezer, vulkanov, prehod meje, zvečer obisk

haciende s teleskopom in slikanje/opazovanje zvezd, nčitev v San Pedru
9. Izleti po Atacami (zjutraj zgodaj na Ojos de salar, sledi kolesarski dan po dolini Catarpe

in vse do doline Lune, kjer pričakamo sončni zahod in potem nazaj v San Pedro),
nočitev v San Pedru de Atacama

10. Jutranji premik do Antofagaste, obisk okolice oservatorija, opazovanje zvezd in astro
fotografija na področju, kjer je najbolj jasno in najbolj suho ozračje na svetu (zato tam
tudi stoji eden največjih teleskopov na svetu), vrnemo se v Antofagasto  in nočitev

11. Jutranji sprehod po Antofagasti, popoldne na bus za Santiago (nobel bus, nočna vožnja)
12. Pridemo v Santiago, ogled mesta, tržnica z ribami (losos) etc, nočitev Santiago
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13. Premik v Valparaiso, romantično staro mesto ob morju, Nerudova hiša, vagoni,… in
povratek v Santiago, nočitev

14. Let v Evropo
15. Ta dan pridemo domov
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