
Bolivija

Program po dnevih

A. Bolivija

Trasa poti: La Paz - Titicaca - cesta smrti - Potosi - Uyuni - slano jezero Uyuni - bolivijska
planota - Cordillera Real - (Huayna Potosi) - (Rurrenabaque & Pampas del Yucuma) 

Nastanitve: spi se v hotelih brez lokalne kategorizacije, na bolivijski planoti je lahko kar hladno.

Prevozi: javni avtobusi brez lokalne kategorizacije, nočni avtobusi so dokaj udobni, najeti jeepi
na bolivijski planoti.

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

 

B. Bolivija, program po dnevih
17 dni (19 dni / 21 dni)

1.dan Let proti La Pazu.

2.dan Prihod v La Paz v jutranjih urah. Sprehod po mestu in prvi stik z lokalno kulturo. Nočitev
La Paz.

3.dan Iz La Paza se odpravimo proti jezeru Titicaca (najvišje ležeče plovno jezero na svetu) in
popoldne preživimo v živahnem mestecu Copacabana. Nočitev Copacabana.

4.dan Izlet na otok Isla del Sol na jezeru Titicaca (rojstni kraj Manca Capaca - po legendi
ustanovitelja Cusca in inkovske države). Popoldne povratek v La Paz.

5.dan Kolesarjenje po cesti smrti (Camino de la Muerte) z prekrasnimi pogledi na gore in
džunglo - iz La Paza se zapeljemo do prelaza La Cumbre (4670m), kjer začnemo kolesarski
spust do vasice Yolosita (1200m). Povratek v La Paz in nočitev.

6.dan Ogled mesta La Paz: staro mestno jedro, ulica čarovnic... (po želji ogled ruševin kulture
Tiwanaku - predinkovsko arheološko najdišče se ponaša s Sončnimi vrati) in nočni bus v Potosi.

7.dan Ogled nekdaj najbogatejšega rudnika srebra in vpogled v tragično zgodovino rudnika in
Bolivije - obisk rudnika je avantura sama zase (kokini listi, 96% alkohol, dinamit,...). Nočitev
Potosi.
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8.dan Z busom do mesta Uyuni, prosto popoldne. Nočitev Uyuni.

9.dan Začetek bolivijske avanture z jeepi: pokopališče vlakov; neskončna belina ali dih jemajoči
Salar de Uyuni - dobili boste občutek, da ste na drugem planetu; otok kaktusov in sončni zahod.
Nočitev.

10.dan Nadaljevanje vožnje po bolivijskem altiplanu s prelepimi jezeri (Laguna Cañapa, Laguna
Hedionda,...) in vulkani. Nočitev Laguna Colorada (skupna ležišča, 4350m).

11.dan Vožnja do najvišje ležečih fumarol na svetu, kopanje v termah, puščava Desierto de
Dali, vulkan Licancabur, Laguna Verde, Laguna Negra, kanjon Anaconda in povratek v Uyuni.
Nočni bus v La Paz.

12.dan Jutranji prihod v La Paz. Prosto v La Pazu, priprave na treking (opcijsko izlet na goro
Chacaltaya, 5421m, zapuščeno smučišče z prekrasnim pogledom na La Paz in okoliške
vrhove). Nočitev La Paz.

13-15.dan Treking v Cordilleri Real: že dobro aklimatizirani se odpravimo še na 3-dnevni na
treking v Cordilleri Real, kjer nas čaka prava divjina Andov z rumeno zelenimi travniki,
zasneženimi šesttisočaki in ledeniškimi jezeri. Spimo v šotorih, naši kampi so postavljeni na
nadmorskih višinah (4300-4600m).

15.dan Nočitev La Paz.

16.dan Let proti domu.

17.dan Prihod domov.

 

PODALJŠEK 1: VZPON NA HUAYNA POTOSI

Kdor želi lahko treking podaljša in se tako že dobro aklimatiziran povzpne še na 6088 metrov
visoko goro Huayna Potosi - tisti, še bolj hribovsko nabrušeni, ne smete izpustiti naskoka
na 6088 metrov visoki Huayna Potosi. Le tega lahko osvojite po koncu treka ali pa greste na vrh
po koncu rednega dela potovanja in tako izpustite trek (če nimate dovolj časa). 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).

15.dan Treking do prvega baznega tabora (4750m), kjer prespimo v bivaku / lodgu.

16.dan Treking do drugega baznega tabora (Campo Alto, 5130m), kjer prespimo v bivaku /
lodgu.

17.dan Vzpon na Huayna Potosi, sestop z gore in povratek v La Paz. Nočitev La Paz.
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18.dan Let proti domu.

19.dan Smo doma.

 

PODALJŠEK 2: PAMPAS DEL YUCUMA (RURRENABAQUE)

Kdor želi lahko potovanje podaljša v amazonski del Bolivije in sicer v Rurrenabaque, od koder
gremo v pampo (močvirje), ki je polna živalskega sveta. Gremo na fotolov na kapibare,
sladkovodne delfine, krokodile, anakonde,... Za podaljšek potrebuješ dodatne 3-4 dni - na
začetku ali na koncu potovanja.

16-17.dan Let v Rurrenabaque in začetek naše 3-4 dnevne avanture v amazonskem delu
Bolivije. Pampa je polna živalskega sveta: kapibare, sladkovodni delfini, krokodili, anakonde,
opice, želve, ptice.

Aktivnosti: nočni in jutranji kruz po močvirju, plavanje z sladkovodnimi delfini, lov na anakondo,
lov na piranhe. Nočitev v lodgu.

18.dan Zgodnji jutranji kruz po močvirju, po zajtrku povratek v Rurrenabaque, popoldne let v La
Paz. Nočitev La Paz.

19.dan Let proti domu.

20.dan Prihod domov.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.shappa.si/potovanja/amerike/potovanje-bolivija.html stran 3/3

http://www.tcpdf.org

