
Bolivija

Program po dnevih

A. Bolivija, opisni program

Trasa poti: La Paz - Tiwanaku - Titicaca - cesta smrti - Rurrenabaque (pampa) - Potosi - Uyuni -
slano jezero Uyuni - bolivijska planota - (Cordillera Real) - (Huayna Potosi)

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. V bližino so sončna vrata v
Tiwanakuju, ki so eno najznamenitejših ostalin, sploh predinkovskega časa. Obiščemo še
najvišje ležeče plovno jezero na svetu - Titicaco.

S kolesom se spustimo po cesti smrti proti džungli. Naredimo preko 65 kilometrov samega
spusta in sicer se spustimo s 5000 metrov na dobrih 1000 metrov.

Potem pa dalje v Rurrenabaque, ki je izhodišče za izlete v džunglo/pampo oz. močvirni del s
sladkovodnimi delfini. Lovili bomo piranje, aligatorčke, anakonde, sladkovodne delfine...

Iz La Paza se premaknemo do Potosija, 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...

Program lahko tu zaključiš in tako doživiš eno najzanimivejših potovanj. Priporočamo pa
podaljšek vsaj na treking v Cordillero Real (3 dni).

Tisti, še bolj hribovsko nabrušeni, pa ne smete izpustiti naskoak na 6.088 metrov visoki Huayna
Potosi. Le-tega lahko osvojite po koncu treka ali pa greste na vrh po koncu rednega dela
potoavnja in tako trek izpustite (če nimate toliko časa recimo).

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

Prevozi: javni avtobusi brez lokalne kategorizacije, nočni busi so dokaj 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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B. Bolivija, program po dnevih
18 dni (ali 20 dni)

1. odhod na potovanje.
2. prihod v La Paz v jutranjih urah, ogled La Paza, nočitev.
3. kolesarjenje po cesti smrti. pot nadaljujemo v Rurrenabaque (Amazonija), nočitev.
4. program pampa (močvirje, kjer vidimo delfine, želve, opice, lovimo piranhe in gremo na lov na
anakondo...), nočitev v lodgu.
5. program pampa, nočitev v lodgu.
6. program pampa, zvečer let v La Paz in nočitev v La Pazu.
7. ogled La Paza (po želji ogled ruševin kulture Tiwanaku - predinkovsko arheološko najdišče se
ponaša s slovitimi Sončnimi vrati, ki so del templja Kalassasaja) in nočni bus v Potosi.
8. 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...), nočitev v
Potosiju.
9. z busom do Uyunija, prosto popoldne in nočitev.
10. začetek bolivijske avanture z jeepi: slano jezero Uyuni, obisk otoka kaktusov, nočitev ob
slanem jezeru.
11. nadaljevanje vožnje po bolivijskem altiplanu s prelepimi jezeri in vulkani, nočitev ob Laguni
Coloradi (skupna ležišča, višina 4.300m, mraz).
12. vožnja do najvišje ležečih gejzirjev na svetu, kopanje v termah, vrnemo se v Uyuni, nočni
bus nazaj v La Paz.
13. prosto v La Pazu, oziroma opcija izleta Valle de la Luna & Chacaltaya.
14. zjutraj se odpravimo iz La Paza do izhodišča trekinga, treking v Cordilleri Real.
15. treking v Cordilleri Real.
16. treking v Cordilleri Real, vrnemo se v La Paz, nočitev.
17. let proti domu.
18. prihod domov.

Kdor želi lahko treking podaljša in se tako že dobro aklimatiziran povzpne še na 6.088 metrov
visoko goro Huayna Potosi. Za podaljšanje na vzpon na Huayna Potosi je potrebnih najmanj 5
oseb (v primeru manjšega interesa se vzpon opravi z angleško govorečim lokalnim gorskim
vodnikom).

16. treking in nato do prvega baznega tabora (4.750m), kjer prespimo v bivaku
17. treking do drugega baznega tabora (Campo Alto, 5.130m), kjer prespimo v bivaku
18. naskok na Huayna Potosi, vrnemo se v La Paz, nočitev
19. let proti domu
20. smo doma

Zaporedje dni se lahko spremeni glede na optimalne cene in vozne rede letal (letimo lahko tudi
v Santa Cruz).
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Lista stvari
 

 

Dobro je vedeti
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