Bolivië

Uitgestrekt over westelijke en oostelijke bergketens op
4.000 meter boven de zeespiegel, daar ligt Bolivië. Het
land dankt zijn bijnaam ‘dak van de wereld’ aan de sfeer
van de weidse hoogvlakte waardoor je meteen geraakt
wordt. Soms lijkt het alsof de tijd hier langzamer is
gegaan. Of stond de klok écht 100 jaar stil...?
Bolivië is als een microkosmos van onze aarde: van de
natuur over de kracht en macht van de dichte jungle
in het Amazonegebied, tot aan de verstilde eeuwige
sneeuw in het Andesgebergte. Dit ‘tover-land’ met zijn
culturele rijkdom, laat onopgehelderde religieuze
mysteries na, en een gevarieerd palet aan monumentale
koloniale relikwieën. De sfeer van kleurrijke folklore
en artisanale traditie heerst tot in de verste uithoeken
en kent haar hoogtepunt in de diverse festivals en
carnavals die dit land rijk is. Dit alles maakt Bolivië tot
een ‘magische must’ voor elke reislustige.

 ± 1.098.000 km2
(36 x België)

 ± 11.000.000

 Boliviano
(1 EUR = 8,10 BS)
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Synthese van
het universum

Tourist looking
at the stunning
landscape of
“Laguna Verde”,
a frozen salt lake
on the way to the
Uyuni Salt Flats.

 Spaans, 		
Quechua,
Aymara

110/220 V

 Internationaal paspoort

 Geen
(gele koorts)

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: april - december.
• Diensten: je kan zowel in groep als met privégids reizen, of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken.
• Hotels: Bolivië is één grote parel, maar verwacht er geen luxe! Er is een kleine keuze en variatie aan
charmehotels (uitgezonderd in de grootsteden). De prijzen liggen tussen zo’n 70 euro en 200 euro
per kamer per nacht. Bijzonder: je kunt in Colchani en Pucara de Ayque zelfs overnachten in een
hotel van zout.
• Ideale reiziger: heb je interesse in cultuur, natuur, spiritualiteit of soft-adventure? Of ben je toe aan
een echte cultuurshock? Neem dan Bolivië in overweging: deze bestemming heeft een prijskaartje,
maar draagt een belofte in zich mee, én maakt die waar! Ideaal voor individuele reizigers en families
(met niet te jonge kinderen), en een aanrader voor avonturiers met budget.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de programma’s,
minitrips en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Streken
Een goed startpunt ligt in de oostelijke tropische regio, met name Santa Cruz, gelegen op een hoogte van
slecht 437m. Behalve de stad kan je de streek, de prachtige jezuïetenmissies bezoeken, en/of de ruïnes
van Samaipata ( overblijfselen van de Guarani cultuur, niet uit de Inca-tijd).
Hoger in de Andes, veelal ook op de toegangsweg naar de zoutvlaktes, ligt Sucre: museumstad en juridisch
en administratief centrum van Bolivië. Via Potosi kan je naar de zoutvlaktes. In combinatie met een
uitgebreid bezoek tot aan het Eduardo Avaroa Reserve (REA), ontdek je in onze ogen zo het mooiste van
Bolivië. Vlaktes en woestijnen (bv. Siloli), soms onderbroken door vulkanen, geisers en lagunes, vormen
ruwe decors in een verlaten landschap. Hoewel, 30.000 flamingo’s nestelen zich in de Laguna Colorada op
4.278 m hoogte. Iets meer toegankelijk en daardoor bekender is de ‘Salar’ van Uyuni. Met een oppervlakte
van 12.106 km² het grootste zoutmeer van Bolivië.

Klimaat
Verschillend: koud in de hooglanden,
matig in de valleien en warm in de laagvlakten. Over het algemeen zijn er drie
tot vier regenmaanden: van december
tot en met maart. De rest van het
jaar is overwegend droog met zon en
helderblauwe hemels. Gedurende deze
periode aangenamere temperaturen in
de hooglanden.

 25 USD internat. vlucht
3 USD binnenl. vlucht

De hoofdstad La Paz is een buitengewone stad waar heden en verleden samen gaan. Dat contrast wordt
goed weergegeven door haar bijzondere inwoners en indiaanse marktjes. De terugreis vanuit La Paz biedt
een ruim aanbod van bezienswaardigheden en activiteiten, zoals een tocht per fiets op Death Road …
Ja, in alle veiligheid over ‘s werelds gevaarlijkste route!
Tussen La Paz (en Puno, Peru) ligt het meest typische en mooiste deel van het Titicacameer. Een echte
aanrader is hier een verblijf op Isla del Sol (Zonne-eiland). Archeologen hebben er meer dan 80 ruïnes
ontdekt, waarvan de meeste dateren uit de Inca-periode (15de eeuw).
Met een bezoek aan deze streken vul je gemakkelijk een rondreis van een 14-tal dagen. Maar Bolivië blijft
verrassen: bijvoorbeeld met Madidi National Park & Pampas. Van de hoge Andes tot het Amazonebassin
omvat het 45.550 ha wildernis en een niet-geëvenaarde biologische diversiteit, waaronder maar liefst
1.000 verschillende vogelsoorten en 44 % van alle zoogdieren die in Zuid-Amerika voorkomen. Of bezoek
het Sajama National Park, een prachtig landschap gedomineerd door de imposante Sajama-berg en haar
typische quenuawouden. Meer tips bekijk je op onze website!

 20 kg
(15 kg: Uyuni & Rurrenbaque)

 3-5 USD in groep
5-10 USD in privaat
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Rooftop view of San Felipe Neri
monastery from La Merced church in Sucre.

Bolivia
12 nachten
Dag 1 (donderdag) > Onthaal aan de luchthaven van Santa Cruz en
transfer naar het hotel. In de namiddag: een tour van 3 uur naar de meest
aantrekkelijke sites van de stad met bezoek aan de zoo. Daar kan je
regionale fauna en met uitsterven bedreigde diersoorten zien. Je brengt
ook een bezoek aan musea en belangrijke monumenten, residentiële
wijken en de ambachtsmarkt La Recoba. Overnachting.
Dag 2 (vrijdag) > Rit door de velden van de Amazone en de laatste
stukken van het Andesgebergte. Bezoek aan de majestueuze pre-Inca
Samaipata-ruïnes op de top van een heuvel, met een ceremonieel centrum
van gegraveerde steen. In Samaipata volgt een stadswandeling en een
museumbezoek. Terugkeer naar Santa Cruz. Overnachting. (lunch)
Dag 3 (zaterdag) > Transfer naar de luchthaven van Santa Cruz voor de
vlucht naar Sucre. Onthaal aan de luchthaven en transfer naar het hotel.
Namiddag: stadstour met Casa de Libertad (waar het Onafhankelijkheidsverdrag van Bolivië werd ondertekend in 1825), Bolivar Park, de kerk
en het museum van La Recoleta, en het museum van Indiaanse textiel.
Overnachting.
Dag 4 (zondag) > Volle dag bezoek aan Tarabuco, op 1 uur van Sucre.
Dit kleurrijke dorp heeft zonder twijfel de beste indiaanse markt van
Zuid-Amerika. De kledij van de Tarabuqueno-mannen en -vrouwen (die
Quechua spreken) is dezelfde gebleven sinds de Incatijd. Ze is prachtig,
want hun weverijen zijn de beste qua techniek, kwaliteit en kleuren. Deze
markt is ook het centrum van de economische en sociale activiteiten van
de bevolking. Overnachting. (lunch)
Dag 5 (maandag) > Transfer door valleien tot de hooglanden van de stad
Potosi, die als UNESCO-natuurerfgoed werd uitgeroepen. Namiddag:
bezoek aan de Cerro Rico-mijnen. Deze onvergetelijke excursie gaat tot
enkele duizenden meters onder de grond, waar je de leef- en werkwijzen
van de Boliviaanse mijnwerkers kan aanschouwen (beschermende kledij
en helmen worden voorzien). Deze zilvermijn ligt in het beroemde Cerro
Rico, en behoort tot de rijkste mijnen ter wereld. Overnachting.
Dag 6 (dinsdag) > ‘s Morgens: bezoek aan het Mint House, de traditionele
koloniale straten, en de kerken San Fransisco en San Lorenzo. In de
namiddag: transfer naar Uyuni, over stukken van de Andes, via oude
mijncentra, dorpjes met mooie landschappen en indiaanse gemeenschappen.
Transfer naar Colchani. Overnachting. (lunch, diner)

Dag 7 (woensdag) > Rit naar de Salt Flats, met onderweg bezoek aan het
dorp Colchani, waar je een artisanale zoutmijn kan bezoeken en meer te
weten komt over de methodes voor zoutextractie. De rit gaat verder naar
het eiland Incahuasi, waar de bijzondere reuzencactus groeit. Na de lunch:
bezoek aan de Coquesa-mummies en rit tot San Juan.
Overnachting. (lunch, diner)
Dag 8 (donderdag) > Vroeg vertrek naar het REA-reservaat met bezoek
aan de Arbol de Piedra (in de Siloli-woestijn), en de Laguna Colorada
(2 uur). Deze laatste is uitgeroepen tot ‘Ramsar’ site door de 30.000
flamingo’s die er nestelen op 4.278 m hoogte. Dan naar de geisers Sol de
Manana, de Chalviri lagune en de warmwaterbronnen van Polques.
Vervolgens: doorheen de Pampas de Dali met prachtig uitzicht over
Laguna Verde (aan de voet van het Licancabur gebergte). Vervolgens
transfer tot Villamar. Overnachting. (lunch, diner)
Dag 9 (vrijdag) > Na het ontbijt bezoek aan de grotschilderingen en het
fort van Tomas Lakjas. Voortzetting tot Uyuni, met bezoek aan Rocks
Valley en verder tot de dorpjes Alota en San Cristobal. Transfer naar de
luchthaven van Uyuni. Onthaal aan de luchthaven van La Paz en transfer
naar het hotel. Overnachting. (lunch)
Dag 10 (zaterdag) > Trip naar Tiahuanaco (72 km) door de hooglanden,
en kennismaking met een van de oudste Amerikaanse culturen, die wordt
beschouwd als de bakermat van het Amerikaanse volk. Bezoek aan de
tempel van Kalasasaya, de Zonnepoort, de monolieten Ponce en Fraile, de
piramide Akapana, de half ondergrondse tempel en de musea.
Terugkeer naar La Paz voor een stadstour met bezoek aan markten met
rijke ambachtelijke kunst, weverij en magische artikelen. Bezoek aan de
kerk San Fransisco, het Murillo-plein met het congrespaleis en de
kathedraal. Overnachting. (lunch)
Dag 11 (zondag) > Transfer naar het noorden door de hooglanden, en
langs de Andes Royal Range tot aan Copacabana (3,5 uur), een mooie stad
aan het Titicacameer. Bezoek de beroemde Virgen Morena en de kerk,
en wandel door de stad. Neem de boot tot het Zonne-eiland (1 uur), ga
voor anker aan de haven Huacani, en geniet van een typische Aptapilunch.
Voettocht van ongeveer 45 minuten tot de lodge.
Overnachting. (lunch, diner)
Dag 12 (maandag) > Mis de prachtige zonsopgang niet! Boottocht naar
Chincana voor een bezoek aan de grootse incaruïnes, en verder naar het
Maaneiland voor een bezoek aan de Inak Uyu-ruïnes. Boottocht naar
Copacabana (1,5 uur). Transfer naar La Paz (3,5 uur). Overnachting. (lunch)
Dag 13 (dinsdag) > Transfer naar de luchthaven van La Paz.
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Op onze website vind je nog meer extra programma’s, en een waaier aan
minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. Of stel zelf met
minitrips een rondreis samen!
Enkele toppers

Isla del Sol
2 nachten (vanuit La Paz of Puno, Peru)
Dag 1 > Puno of La Paz - Copacabana - Zonne-eiland
Dag 2 > Zonne-eiland: Chincana & Challa
Dag 3 > Zonne-eiland - Copacabana - La Paz of Puno

Desde Peru:
Tresoros Bolivianos
9 nachten (heen en terug vanuit Puno, Peru)
Dag 1 > Puno - Tiahuanaco - La Paz
Dag 2 > La Paz - Oruro - Uyuni (trein)
Dag 3 > Uyuni: Salar de Uyuni
Dag 4 > Uyuni - Potosi
Dag 5 > Potosi - Sucre
Dag 6 > Sucre
Dag 7 > Sucre/La Paz
Dag 8 > La Paz - Copacabana - Zonne-eiland
Dag 9 > Zonne-eiland: Chincana & Challa
Dag 10 > Zonne-eiland - Copacabana - Puno

Uyuni Saltflats
3 nachten (heen en terug vanuit San Pedro de Atacama, Chili)
Dag 1 > Transfer vanuit San Pedro de Atacama naar de grens van Bolivië, Hito
Cajon. Vertrek van de Boliviaanse grens naar het REA-reservaat. Bezoek aan
de lagune aan de Licancaburberg, de woestijn in de Pampas de Dali, de Chalvirilagune en de warmwaterbronnen van Polques en Sol de Manana. Vervolgens
bezoek aan de Laguna Colorada met zijn 30.000 beschermde Andische
flamingo’s en aan Villamar. Overnachting.
Dag 2 > Vertrek naar Uyuni, langsheen de dorpjes Culpina en de zilvermijn van
San Cristobal, met bezoek aan het treinkerkhof. We vervolgen de weg naar
Colchani, langsheen de zoutvlakten tot aan Tahua, gelegen aan de voet van de
Tunupa-vulkaan. Overnachting.
Dag 3 > Vertrek naar San Pedro de Quemez, de Gran Salar de Uyuni doorkruisend
met bezoek aan onder andere het eiland Incahuasi. Overnachting.

Entre Peru & Chili
5 nachten
Dag 1 > Puno (Peru) - Copacabana - Zonne-eiland
Dag 2 > Zonne-eiland - Chincana - Copacabana - La Paz
Dag 3 > La Paz
Dag 4 > La Paz/Uyuni: Uyuni Salt Flats - Colchani
Dag 5 > Colchani - vallei van Alota - Villamar
Dag 6 > Villamar - Eduardo Avaroa Reserve (REA) - San Pedro de Atacama (Chili)
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Dag 4 > Terugkeer naar de grens van Chili door de woestijn van Siloli en langs de
lagunes Charcota, Hedionda en Onda. Transfer naar San Pedro de Atacama.

Dali desert.

Scan mij voor meer info: Bolivië

