
Južna Amerika, biseri: Peru, Bolivija in Čile

Program po dnevih

A. Južna Amerika, biseri (Peru, Bolivija, Čile), opisni program

Trasa poti: Lima - otoki Ballestas - Ica in Huacachina s puščavo - Nazca - Arequipa - kanjon
Colca - Cusco - Machu Picchu - jezero Titicaca - La Paz - rudnik Potosi - slano jezero Uyuni -
bolivijski altiplano - puščava Atacama in oaza San Pedro - Santiago

Pot v Limo.

Avtobusna vožnja v Ico in naprej v oazo Huacachina, vožnja po puščavi s peščenimi bugiji in
sandbording, ogled vinarne in piscoteke.

Ogled svetovno znanih slikarij v puščavi okoli mesta Nazca (z letalom), mumije v puščavi,
Nazca keramika, nočni bus v Arequipo.

Arequipa: spoznanje z najbolj znano mumijo na svetu – Juanito, ogled najlepšega samostana v
Južni Ameriki – samostana Santa Catalina, trek v oazo kanjona Colca (3 dni), kjer si nad sabo
ogledamo še kondorje.

Bus v Cusco, orientacijski sprehod po mestu, ogled Cusca (katedrala, San Blas, inkovski
muzej), obisk indijanske tržnice, inkovskih teras v Moraiju in solin v Marasu (izlet s kolesom ali z
busom; če greš s kolesom, ni časa za obisk indijanske tržnice).

Začetek 4-dnevnega trekinga, po starih inkovskih poteh (ob dovolj zgodnji prijavi): Inka trail
na Machu Picchu ter ogled tega skrivnostnega mesta. V kolikor se skupina napolni prepozno za
klasični inkovski trek naredimo alternativni izlet (ki so lahko celo še lepši). Pri krajših potovanjih
na ta konec imamo v programu tu le eno ali dvodnevni izlet na Machu Picchu, brez trekinga.

Premik v Puno ob jezeru Titicaca, odhod z ladjico na otok Taquile in na iz trsja
narejene plavajoče otoke Uros.

Premik v Bolivijo. La Paz, ogled mesta, opcija kolesarskega spusta po najnevarnejši cesti na
svetu, po "Cesti smrti" (od La Paza do Yolose-Coroica, 3600 metrov spusta).

Prihod v Potosi, avantura v nekdaj največjem rudnikov srebra pod goro Cerro Rico. Pri krajših
programih ta izlet odpade.

Vožnja v vas Uyuni, na rob prostranega slanega jezera in pričetek 3-dnevne vožnje z jeepi,
preko slanega jezera Salar de Uyuni, otoka kaktusov, po bolivijskem altiplanu s prelepimi jezeri,
plamenci in vulkani, do najvišje ležečih "fumarol" na svetu, s kopanjem v termah, pri minus 10
stopinj. Nočitve ob slanem jezeru in ob Laguni Colorado (4.200 m.n.m.).

Prihod v Čile, puščava Atacama, oaza San Pedro, ogled Doline lune. Možnosti: kopanje v
kanjonu, jahanje po filmskem kanjonu s spustom s konji po sipinah, kolesarski izlet po isti trasi,
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lagune v slanem jezeru Atacama.

Vožnja z busom (22 ur) ali let v Santiago (v naših poletnih mesecih, če je čas v programu,
opcija smučanja na bližnjem smučišču Colorado) in let proti domu.

Po želji lahko potovanje začiniš z obiskom skrivnostnega Velikonočnega otoka (Rapa Nui).

V mesecu aprilu (čez prvomajske praznike) in konec oktobra (čez krompirjeve praznike) delamo
turo, v kateri je v programu le enodnevni obisk Machu Picchuja, dvodnevni obisk kanjona Colca,
spustili pa bomo tudi rudnik Potosi. Namenjena je predvsem tistim, ki imate manj časa
(dopusta), a bi vseeno radi videli in doživeli vse lepote Južne Amerike s ShaPP’ci.

Nočitve: Spi se v poceni hotelih in hostlih brez lokalne kategorizacije, ki ne vključujejo zajtrkov.
Na klasičnem Inka trailu na Machiu Picchu (ob dovolj vnaprejšnji prijavi in potrditvi) se tri noči
spi v šotorih. Na plavajočih otokih Uros se spi v slamnati kočici (hladno in vlažno). Na poti po
bolivijski planoti se eno noč spi na skupnih ležiščih najnižje kategorije (drugega, hvala bogu, ni –
zato pa še je relativno neturistično!).

Prevozi: Prvi teden se bomo prevažali z najetim busom brez lokalne kategorizacije, kasneje pa
se bomo prevažali z javnimi avtobusi in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne
kategorizacije.

Potovanja zaradi višine ne priporočamo srčnim in pljučnim bolnikom.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Južna Amerika, biseri (Peru, Bolivija, Čile), program po dnevih

Spodaj najdeš dva programa:

1. prvega speljemo skozi aprila, poleti in oktobra (24 dni);
2. drugega pa ponujamo v septembru (29 dni, skrajšaš lahko na 23 ali 20 dni).

B1. Južna Amerika, biseri (Peru, Bolivija in Čile), program po dnevih

24 ali 17 dni (krajših 17 dni v primeru, da si z nami samo v Peruju ali pa če štartaš v Cuscu)

1. sredi noči odhod na potovanje in priletimo v Limo, spanje v hotelu
2. premik preko otokov Ballestas, vinoteke in piskoteke v oazo Huacachina, nočitev
3. dopoldne na bugije, ogled predinkovskega muzeja in premik v Nazco, nočitev
4. prelet svetovno znanih slikarij, pachamanka, obisk keramične delavnice in pot naprej v

Arequipo (če odhod zgodaj popoldne, nočitev v Arequipi, če ne na busu)
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5. ogled mesta, samostana Santa Catalina in mumije Juanite, nočitev
6. začetek tridnevnega treka v kanjon Colca, obisk kondorjev (nimajo urnika,  zato ne

moremo garantirati, da bodo pozirali!), spust v kanjon, kopanje v bazenčku, nočitev v
oazi

7. jutranji premik nazaj na rob kanjona, nočitev
8. premik do Chivaya, namakanje v termah in nazaj v Arequipo, nočni bus do Cusca 

(krajši program A: let iz Evrope v Limo in naslednji dan zjutraj v Cusco)
9. pridemo v Cusco, sprehod, inkovski muzej, San Blas, katedrala, obisk indijanska

tržnica...
10. obisk inkovskih teras v Moraju in solin v Marasu (opcija s kolesom), spimo v

Ollantaytambu
11. izlet na Machu Picchu, povratek v Cusco, nočitev
12. obisk Rainbow mountain, ali prosto v Cuscu, nočitev
13. vožnja v Puno, orientacijski sprehod po mestu, nočitev
14. plovba z ladjico po jezeru Titicaca, obisk otoka Taquile in plavajočih otokov Uros,

nočitev
15. odhod iz Urosa in na bus preko Copacabane do La Paza, obisk trga čarovnic, nočitev
16. kolesarjenje po cesti smrti ali ogled mesta, povratek v La Paz
17. ogled La Paza, možnost izletov v okolico (Tihuanacu, Chacaltaya) in nočna vožnja v

Uyuni 
(krajši program B: let iz La Paza proti domu, kamor prideš naslednji dan)

18. začetek naše ture po bolivijski planoti, preko slanega jezera Uyuni in obisk otoka
kaktusov

19. nadaljevanje vožnje po bolivijskem altiplanu z jezeri in vulkani, nočitev v Laguni
Colorada

20. vožnja do najvišje ležečih fumarol na svetu, kopanje v termah, prihod v oazo San Pedro
21. jahanje konj ali kolesarjenje po soteski Catarpe, ogled Doline lune, zvečer letalo iz

Calame v Santiago, nočitev
22. ogled Santiaga (glavni trg, tržnica, ogled vinoteke Concha y Toro, pogled na Santiago),

nočitev
23. let domov
24. prihod v Slovenijo v večernih urah

Kaj spustimo v primerjavi z daljšim programom oz. kje smo manj časa?

Program z Machu Picchujem 1 dan (brez trekinga), brez obiska rudnika Potosi, v programu
vedno letalo Calama-Santiago.

Alternative:

-krajši program A: program Peru, Bolivija in Čile, z začetkom programa 7. dan, ko se leti preko
Lime v Cusco, kamor prideš 8. dan (skupaj traja potovanje 17 dni)

-krajši program B: program Peru in La Paz, ko letiš proti domu iz La Paza 17. dan (skupaj traja
potovanje 18 dni)
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-možnost podaljšanja programa na Velikonočni otok (še 4-5 dni, odvisno od povezav)

B2. Južna Amerika, biseri (Peru, Bolivija in Čile), program po dnevih

29, 23 ali 20 dni

1. odhod na potovanje in priletimo v Limo, spanje v hotelčku
2. obisk otokov Ballestas, vinoteke in piskoteke, spanje v hotelčku v Huacachini
3. obisk muzeja predinkovskih kultur in norenje z buggyji po sipinah, sanboarding;

nadaljevanje potovanja v Nazco, nočitev
4. ogled svetovno znanih slikarij v Nazci (z letalom), pokopališče mumij, obiščemo klasično

keramično delavnico in pojemo eno pachamanko, nočna vožnja v Arequipo
5. ogled mesta, samostana Santa Catalina in mumije Juanite, nočitev
6. začetek tridnevnega izleta/treka v kanjon Colca, obisk kondorjev (nimajo urnika, zato ne

moremo garantirati, da bodo pozirali!), spust v kanjon, nočitev
7. kanjon in oaza, nočitev

(krajši program A: let iz Evrope v Limo in naslednji dan zjutraj v Cusco)
8. zgodaj zgodaj zjutraj trek iz kanjona ven in še enkrat obisk kondorjev (če jih ne bi že

prvič videli), terme in nazaj v Arequipo, od koder z nočnim busom proti Cuscu.
9. pridemo v Cusco, orientacijski sprehod po Cuscu, inkovski muzej, San Blas, katedrala,

obisk indijanske tržnice...
10. obisk inkovskih teras v Moraju in solin v Marasu (opcija s kolesom), spust v sveto dolino

reke Urubambe in obisk indijanske tržnice v Pisacu (za obisk tržnice pri opciji s kolesom
ni časa), nočitev v Cuscu ali Urubambi (odvisno od programa trekinga na Machu Picchu)

11. štiridnevni trek po inkovski poti: Inka Trail ali alternativna pot* na Machu Picchu (prevoz
na izhodišče in 4 ure hoje); *če ne bo dovolj prijav dovolj zgodaj, se gre na alternativni
trek na Machu Picchu, ki skupaj s kolesarjenjem ali avtobusnim ogledom Marasa in
Moraija lahko traja le 4 dni in imamo potem en dan več Cusca ali en dan celotnega
programa manj

12. trek (cca. 6 ur hoje)
13. trek (cca. 6 ur hoje)
14. trek na Machu Picchu (cca. 3 ure hoje), terme Aguas Calientes in vožnja v Cusco,

nočitev
15. obisk Rainbow mountain ali prosto v Cuscu, nočitev
16. vožnja v Puno, orientacijski sprehod po mestu, nočitev
17. plovba po jezeru Titicaca, obisk otoka Taquile in plavajočih otokov Uros, nočitev na

otokih
18. odhod iz Urosa, na bus preko originalne Copacabane do La Paza, obisk trga čarovnic,

nočitev
19. kolesarjenje po cesti smrti ali ogled mesta, povratek v La Paz in nočna vožnja v Potosi
20. ogled nekdaj najbogatejšega rudnika srebra in vpogled v tragično zgodovino Bolivije in

rudnika; obisk rudnika je avantura tudi sama zase (kokini listi, 96% alkohol, dinamit...)
(krajši program B: let iz La Paza proti domu, kamor prideš naslednji dan)

21. z busekom v Uyuni, nočitev
22.  začetek bolivijske avanture z jeepi / predelanim tovornjakom: slano jezero Uyuni, obisk

otoka kaktusov, nočitev ob slanem jezeru
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23. nadaljevanje vožnje po bolivijskem altiplanu s prelepimi jezeri in vulkani, nočitev v
Laguni Coloradi (skupna ležišča, višina 4200m, mraz)

24. vožnja do najvišje ležečih gejzirjev na svetu, kopanje v termah, prihod v oazo San Pedro
25. puščava Atacama: jahanje konj ali kolesarjenje po filmski soteski Catarpe, popldne obisk

doline lune, nočitev
26. zjutraj čas za izlet (terme Puritama) ali počitek, popoldne pa na bus proti Santiagu (22ur)
27. prihod v Santiago in orientacijski ogled mesta
28. let proti domu
29. prihod v Slovenijo v večernih urah

Alternative:

-krajši program A: program Peru, Bolivija in Čile, z začetkom programa 7. dan, ko se leti preko
Lime v Cusco, kamor prideš 8. dan (skupaj traja potovanje 23 dni)

-krajši program B: program Peru in La Paz, ko letiš proti domu iz La Paza 19. dan (skupaj traja
potovanje 21 dni, saj prideš domov šele naslednji dan)

-možnost tudi podaljšanja programa na Velikonočni otok (še 4-5 dni, odvisno od povezav)

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na pot po biserih Južne
Amerike (Peru, Bolivija, Čile)

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Odhajamo v suho obdobje, kar pa na tej destinaciji pomeni tudi mraz. Čakajo nas višine do
5000m. Dnevne temperature bodo okoli 15-25 stopinj. Ponoči bo bolj mrzlo in na poti čez
4-5.000 metrske prelaze se živo srebro spusti tudi do 10 in več stopinj pod ničlo. Vendar brez
panike, saj bo takih noči zelo malo (klasični trek na Machu Picchu, na plavajočih otokih Uros, na
planoti v Boliviji).

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz Čila), maestro/cirrus bančna
kartica, keš (z USD se še vedno bolje pride skozi), zdravstvena polica za tujino, ki mora
veljati tudi za nadmorsko višino nad 3.000 m
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knjižica o cepljenjih (proti rumeni mrzlici je zahtevano, urediti 20 dni pred odhodom)
vreča za nahrbtnik, v kateri boste lahko puščali stvari po hotelih (t.i. prasica)
topla spolna vreča (idealno je da je “comfort zone” vsaj 5 pod ničlo)
mala svetilka za na glavo
lahki treking čevlji (uhodite jih preden se odpravimo, da ne bo problemov z žulji)
lahke superge ali čevlji za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš
pohodniške hlače, gore tex anorak, termo velur (flis), dolge spodnje gate
puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
2 bombažni majici z dolgimi rokavi, 4 majčke s kratkimi rokavi
švic perilo s kratkimi rokavi ali dolgimi rokavi
nogavice (1 par ojačanih pohodniških nogavic, 3 pare navadnih bombažnih nogavic)
spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače
sončna očala, rutka proti prahu, brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz
reciklirane plastike – dobiš jih v spletni trgovini www.nommos.me) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice...
medicinski paket (razdeli na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a), spitaderm
sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay), aspirin, tablete proti diareji (linex), proti
zaprtju, proti višinski bolezni (diamox - na lastno željo, mi ga ne priporočamo), vitaminski
in železovi tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa
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