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Bolivia -
Sydamerikas hjerte
Bolivia er opkaldt efter den sydamerikanske fri-
hedshelt Simon Bolivar, som frigjorde Bolivia fra 
spansk koloniherredømme. I dag er Bolivia det 
eneste sydamerikanske land med en præsident af 
indiansk afstamning, nemlig Evo Morales. På rund-
rejse i Bolivia vil man opleve at det i sandhed er et 
kontrasternes land. Uanset om man er til mylderet 
i hovedstadens La Paz gader og markeder, larmen 
fra junglens rige dyreliv eller den dybe stilhed ved 
solopgang over Titicacasøen, så kan Bolivia tilbyde 
det hele, på nær strande.

I Bolivia ligger verdens højest beliggende naviger-
bare sø, kommercielle lufthavn, skisportssted, golf-
bane, hovedstad samt verdens højest beliggende 
by, Potosí. Klimaet spænder fra de ekstremt tørre 
sletter i Chaco provinsen i sydvest til den tætte fug-
tige jungle på den østlige side af Andesbjergene. 
Bolivia er åndeløs skønhed, som man oplever det 
ved den dybblå Titicacasø mod nord og på de bare 
og kridhvide saltsletter ved Salar de Uyuni mod 
syd. 

Hovedstaden La Paz, verdens højest beliggende 
hovedstad, er en moderne by med en imponerende 
skyline i bunden af en dal. Bolivia byder også på 
Sucre, der beliggende i højlandet, lyser op som en 
perle af hvidkalkede huse i spansk kolonistil. Gen-
nem et smukt grønt landskab til toppen af verden, 
ligger Potosí med de fantastiske sølvminer, hvor 
meget lidt er forandret, siden spanierne i 1600-tal-
let begyndte at bryde sølv her. Bolivia er i sandhed 
et mikro kosmos på vores planet, da det tilbyder alle 
typer flora, fauna og mineraler.

Sydamerikas lillebror
Bolivia opfattes som lillebroderen i sammenligning med sine berømte naboer, der i tidligere tider 
har bekriget Bolivia og har afskåret Bolivia fra at have en kyststrækning. Flåden eksisterer dog 
stadig i Bolivia, men er forvist til at skulle navigere på Titicacasøen. Turister i Peru krydser ofte 
grænsen til Bolivia for at sejle ud og besøge Solens Ø og Månens Ø i Titicacasøen. Det er dog at 
snyde sig selv for de mange betagende og smukke oplevelser, som Bolivia vil byde interesserede 
rejsende på.

Bolivia er blevet synonym med dets indianske befolkning og deres rige kulturer, som synligt ses 
i gadebilledet med deres farverige klædedragter. De indianske kvinder springer i øjnene med 
deres mange broderede lag på lag skørter, store oppakninger på ryggen og sorte bowlerhatte, 
der er så specielle for deres kultur. 

Størstedelen af befolkningen lever i højlandet, som kan være det mest vidtstrakte og menne-
sketomme område, men samtidig byder på gamle koloniale byer – en koloni arv på højde med 
Colombias. Bevæger man sig ned mod junglen i det nordlige lavland vil man blive omsluttet af 
en utrolig frodighed og opleve et rigere dyreliv end noget som helst andet land, der grænser op 
mod Amazon-bassinet. 

Bolivia vil bestemt efterlade et dybt indtryk på den rejsende, der vil ofre tid på dets enestående 
kultur og storslåede natur, hvor tropiske strande er det eneste, der synes at mangle. Bolivia er 
kontrasternes land, alt under en bowlerhat!

BOLIVIA
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La Paz - verdens 
højest beliggende 
hovedstad

La Paz er en moderne storby, der dog stadig har mange 
charmerende træk fra kolonitiden. Byen er med sin cocktail 
af befolkningsgrupper og kulturer et sted hvor fortid og 
nutid mødes.

La Paz ligger mellem 3.200 - 4.000 meter over havets over-
flade i en 500 meter dyb dal, hvis man medregner forstæ-
derne fra El Alto til La Florida. La Paz er hjemsted for ca. 1,6 
mio. indbyggere, og hvis man inkluderer forstaden El Alto 
ovenfor dalen stiger befolkningstallet til 2,3 mio. 
Byens beliggenhed i den store dal betyder, at den er 
beskyttet mod højslettens kolde vinde, så klimaet er tørt og 
lidt køligt med en gennemsnitstemperatur på 9-17 C°. Knej-
sende over La Paz troner den 6.500 meter høje snedækkede 
vulkan Illimani. 

Før solen er stået op, begynder kvinderne, iført bowler-
hatte og farverige lag på lag skørter, samt deres børn den 
daglige vandring mod byens centrum. Når solen er stået op, 
er de aymara-talende sælgere på plads til dagens handel 
med alt fra grøntsager, frugt, tøj, husholdningssager, dam-
pende varm kaffe til hele grise. Markederne, der har samme 
funktion som supermarkeder i Europa summer af energi, 
da La Paz ikke har mange ”rigtige“ butikker. Specielt er det 
berømte heksedoktor-marked, hvor røgelse blander sig 
med mange andre sanseindtryk. La Paz er det perfekte sted 
at købe billige sweatere af alpakauld samt diverse inkain-
spirerede tekstiler såsom ponchoer, bluser, jakker mm.

Indbyggerne i La Paz består af en skøn blanding af 
aymara-indianere i farvestrålende dragter og moderne 
forretningsmænd i habitter. Aymara-indianerne bor på de 
omkringliggende bjergskråninger, hvorimod kreolerne, der 
identificerer sig mere med deres europæiske ophav end 
indianerne, er at finde i bunden af dalen. Jo længere man 
bevæger sig nedad i byens kvarterer, jo nærmere kommer 
man de rigere bydele, hvor man finder de mere velhavende 
bolivianere og deres store huse. La Paz er ligesom resten af 
landet en mosaik af kontraster.

La PazLa Paz

La Paz La Paz

Højdesyge

Som danskere er vi vant til at befinde os meget tæt på havets overflade og hvis 
ens kendskab til trekking i bjergene begrænser sig til en tur til Himmelbjerget, 
så bør man nok erkende, at det at flyve direkte ind til La Paz i 3.800 meters højde 
godt  kan betyde, at man mister pusten i mere én forstand. 

Højdesyge er svært at generalisere om, da det kan virke tilfældigt hvem der bli-
ver ramt. Fysik spiller ingen rolle, dog kan det afhjælpes med rygestop, men der 
er ingen garantier. Man må nok forvente at hvis man rejser med børn, så er der 
stor risiko for at de bliver syge. 
Symptomerne på højdesyge er hovedpine, åndenød og i visse tilfælde kvalme 
og opkastninger. Kuren består primært af at tage den med ro og indtage rige-
lige mængder væske. Højdesyge varer oftest en dags tid, men før man er helt 
på toppen igen kan der nemt gå tre dage. Det vigtigste råd er at drikke rigeligt 
med væske og gerne mere end kroppen signalerer, da kroppen fordamper mere 
væske end normalt på grund af den øgede vejrtrækning i den tynde luft. Det let-
teste måde at teste på om man får nok væske er ved at checke farven på urinen, 
som bør være klar og ikke gul. 
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Eksempler på vores hoteller i La Paz:

Halvdagstur:  byrundtur i La Paz og Månedalen

Besøg på det typiske indianske marked, Heksedoktorernes Marked. 
Herefter besøges San Francisco kirken, der blev bygget i 1744. Turen 
fortsætter til Plaza Murillo, hvor man finder katedralen, regeringspalad-
set og nationalkongressen. Besøg på den smukke gade Calle Juan og 
et museum i samme bydel. Her kan man fornemme det gamle La Paz. 
Besøg på museum, der rummer fundene fra Tiawanakukulturen. Efter 
museumsbesøg køres gennem beboelseskvartererne Obrajes, Calacoto 
og La Florida. Turen ender med besøg i Månedalen, et eroderet landskab 
i den østlige udkant af La Paz.

Eksempler på vores udflugter i La Paz:
Alle ture er med tosproget guide og afhentning på hotellet

Halvdagstur: Tiwanaku-ruinerne 

Tiwanaku-kulturen er i dag et stort mysterium. For over 2000 år siden 
skabte befolkningen en stor by, hvor op til 125.000 indbyggere levede. 
Her finder man monolitter, der er bygget til ukendte guder fra en civilisa-
tion der strakte sig fra Peru i nord og mod syd ned i Chile. Civilisationen 
bestod i 1000 år, hvilket er længere end romerriget.
Efter afhentning køres der ca. 70 km til det ceremonielle center Tiwa-
naku, engang hovedstad og verdens største pre-historiske by med en 
civilisation, der var på sit højeste ca. 700 e.Kr. Byen rummer fund, der 
kan dateres helt tilbage til ca. 1580 f.Kr. På vejen til og fra Tiwanaku pas-
seres byen Laja, stedet hvor Bolivias nuværende hovedstad La Paz blev 
grundlagt i 1548.

Hotel Rosario***
Av. Illampu 704
La Paz

Velbeliggende hotel i den billige ende af skalaen. 
Det koloniale og hyggelige hotel ligger kun få 
blokke fra “heksedoktorernes marked”. Bygget 
som et charmerende andalusisk slot omkring 
små gårdhaver. Man finder i alt 42 værelser med 
privat bad. På hotellet er der en god restaurant 
med levende musik fra fredag og lørdag. Des-
uden er der en lang række andre services som 
gratis Internet, butik og kaffebar med udsigt til 
Illimani bjerget.

Plaza Hotel****
Paseo de Prado 1789
La Paz

Stort hotel beliggende i hjertet af La Paz på 
paseo’en. Med nyrenoverede værelser og 
lobby, fremstår det venligt og rummeligt. 
Værelserne ligger ikke i den største ende af 
skalaen, men har alt, hvad hjertet begærer. På 
hotellet findes lobby med cafeteria, og des-
lige swimmingpool, stor gymnastiksal samt 
en større restaurant på taget med en fanta-
stisk udsigt over Andesbjergene.

Presidente Hotel*****
Calle Potosí 920
La Paz

Centralt beliggende kun en blok fra San 
Francisco katedralen. Hotellets 70´er facade 
dækker over et velfungerende hotel med 
alt hvad hjertet kan begære lige fra restau-
ranter, cafeteria, gratis Internet, diskotek til 
spa og swimmingpool. Værelserne er store 
og behagelige og der er 103 af slagsen samt 
suiter.
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Titicacasøen har en imponerende 
effekt på dens besøgende, da den giver 
sig ud for at være åbnet hav med sit 
spejlblanke og dybblå vand, der stræk-
ker sig ud i horisonten. Men en stør-
relse på 8.340 km2 er Titicacasøen på 
størrelse med sjælland og er bestemt 
et af højdepunkterne i Bolivia.

Titicacasøen er på én gang den højst 
beliggende navigerbare sø i 3.810 m. 
højde, hvor solen bager om dagen og 
kulden kommer sigende om aftenen. 
På Quechua-sproget betyder ordene 
titi ’puma’ og qaqa  ’klippe’, som refe-
rerer til legenden om Inkarigets oprin-
delse med fødslen af Manco Kapac og 
Mama Ocllo. Udsigten og stilheden er 
fortryllende når solens stråler leger i 
det dybblå vand og de snetoppede 
bjergtinder rejser sig langt ude i hori-
sonten. Søen besejles i dag kun af 
mindre fiskerbåde samt turistbåde, 
men der har tidligere været en trafik 
af togfærger mellem kysten og La Paz, 
som sikrede varetransporten. I Puno er 
det stadig muligt at se resterne af den 
gamle færgehavn.

Titicacasøen er også kendetegnet for 
sine totora siv, der er en papyruslig-
nende plante, som befolkningen ved 
Titicacasøen er afhængig af. Sivene har 
gjort det muligt at skabe flydende øer, 
bygge sivbåde samt fungere som en 
sund spise. Thor Heyerdahl har brugt 
disse siv til konstruktionen af Ra II og 
Tigris, hvormed han drog på ekspe-
ditioner, og de dygtige håndværkere 
fandt han på øen Suriki i den sydlige 
ende af Titicacasøen.

Titicacasøen 
- verdens navle

Copacabana
Copacabana er en lille by, som er smukt pla-
ceret imellem to bjerge og med udsigt udover 
Titicacasøen. Centrum i byen består af en lille 
plaza placeret foran den hvidkalkede katedral, 
der komplementeret af de mange huse opført 
i spansk kolonistil giver Copacabana et særligt 
og smukt udseende. Katedralen er hjemsted 
for den hellige jomfru, navngivet ’Søens mørke 
jomfru’. 

Byen har i århundreder været hjemsted for pil-
grimme, som strømmer til den hellige jomfru for 
at velsignet og bede om mirakler. Katedralen er 
bestemt en gåtur værd, hvor blomstersmykkede 
biler, busser og lastbiler står linet op for at blive 
velsignet, især på søn- og helligdage. Copaca-
bana er også stedet hvorfra mange drager ud 
mod Solens og Månens Ø og der er rig mulighed 
for at købe souvenirs i alpaka.  

Copacabana

Copacabana

Gåture fra Copacabana
Kesanani: På den sydøstlige side ligger Kesanani, 
hvor man blandt andet kan besøge Horca del Inca, 
der fungerer som astronomisk observatorium. På 
dette sted vil solens stråler varsle om landbrugs-
året bliver godt d. 21. juni, som er nytårsdag ifølge 
aymara-kalenderen.  

Cerro Calvario: Vest for byen er det muligt at besøge 
inkaretten, som består af en masse piedestaler byg-
get af kæmpe klippeblokke. Turen tager ca. ½ time 
og er dekoreret med 14 altre, der symboliserer Jesu 
lidelsesvej til Golgata. Derudover er udsigten ud over 
Copacabana by samt Titicacasøen bestemt gåturen 
værd. Udover udsigten kan der på toppen også ople-
ves heksedoktorer, callawayas, som bringer ofringer 
til guderne akkompagneret af bønner og røgelse 
samt miniatureudgaver af huse og lastbiler. Det er 
på toppen muligt at få et indblik i mystikken, reli-
gionen og traditionerne, som er så fremherskende i 
regionen.
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La Paz – Copacabana – Sølens Ø – Månens Ø – La Paz
- Heldagstur

Afhentning på hotellet i La Paz kl. ca. 06.00, hvorefter turen går med bus i 
3 timer til Copacabana. Her vil der være en kort byrundtur omkring torvet 
med besøg i den berømte katedral, der er opført til ære for Bolivias skyts-
helgen Nuestra Señora de la Copacabana. Der fortsættes med katamaran 
i ca. ½ time til Solens Ø. Frokost serveres ombord. Efter et besøg ved rui-
nerne af Pilkokaina templet fortsættes der til Inkahaven, hvor man efter at 
have gået op ad Inkatrappen kommer til Inkakilden. Her udføres en vand-
ceremoni, der skulle give evig ungdom og lykke. 
Et andet højdepunkt på denne tur er et besøg på Sun Island Ethno Com-
plex, der huser størstedelen af de arkæologiske og antropologiske fund på 
øen. Komplekset har også et lille reservat, der fremviser den typiske andine 
fauna med bl.a. 15 forskellige lama og vicuña arter. Turen afsluttes med 
en Callawaya ceremoni. Heksekræfter, naturmedicin, kunst og magi er en 
del af den mystiske verden, der omgiver Callawayas arvinger. Disse mestre 
af naturmedicin behandler kroppen og sjælen med over 200 forskellige 
urter og naturprodukter. Et af dem er coca-bladene, der betragtes som hel-
lige og blandt andet bruges til at spå med. Meningen med den mystiske 
ceremoni er at rense de besøgendes sjæle. Dette foregår på et inkaalter 
på toppen af en bakke, der vender mod det hellige Chinkana inkatempel. 
Opholdet på Solens Ø varer ca. 2 ½ time. 
Der fortsættes med katamaran i ca. 3 timer gennem Tiguina-strædet til 
havnen i Chua. Undervejs gøres et kort stop på Månens Ø med besøg ved 
ruinen af Sun Virgins templet. Resten af turen til La Paz foregår i bus ca. 1 
1/2 time gennem et smukt landskab med udsigt til de sneklædte Andes-
bjerge i baggrunden. Ankomst ca. kl. 19.30.

Turen inkluderer: Frokost og guidet tur på Solens Ø.

Eksempler på udflugter på Titicacasøen:

La Paz - Solens Ø – Copacabana – Puno (Peru)
– 2 dage / 1 nat

Dag 1: Afhentning på hotellet i La Paz kl. ca. 06.00. Der køres herefter 1 ½ 
time gennem et smukt landskab med udsigt til de sneklædte Andesbjerge 
i baggrunden til havnen i Chua. Herfra fortsættes med katamaran ca. 3 
timer gennem Tiquina strædet til Solens Ø. 

Efter et besøg ved ruinerne af Pilkokaina templet fortsættes der til Inkaha-
ven, hvor man efter at have gået op ad Inkatrappen kommer til Inkakilden. 
Et andet højdepunkt på denne tur er et besøg på Sun Island Ethno Com-
plex, der huser størstedelen af de arkæologiske og antropologiske dele 
fundet på øen. Komplekset har også et lille reservat, der fremviser den typi-
ske andine fauna med blandt andet 15 forskellige arter lamaer og vicuñaer. 
Turen afsluttes med en Callawaya ceremoni. Heksekræfter, naturmedicin, 
kunst og magi er en del af den mystiske verden, der omgiver Callawayas 
arvinger. Disse mestre af naturmedicin behandler kroppen og sjælen med 
over 200 forskellige urter og naturprodukter. Et af dem er coca-bladene, 
der betragtes som hellige og blandt andet bruges til at spå med. Meningen 
med den mystiske ceremoni er at rense de besøgendes sjæle. Dette foregår 
på et inkaalter på toppen af en bakke, der vender mod det hellige Chinkana 
inkatempel. Opholdet på sydsiden af øen varer ca. 2 ½ time, hvorefter der 
er en buffet frokost på katamaranen. 

På nordsiden gøres et 2 timers stop for at besøge den uspolerede landsby 
Challapampa, det arkæologiske museum samt ruinerne af det det hellige 
tempel Chinkana. Chinkana betyder labyrint og henfører til templets arki-
tektoniske udførelse. For Inkariget repræsenterede Chinkana det helligste 
og mest skattede tempel, hvor en strøm af pilgrimsrejsende kom fra Copa-
cabana og Månens Ø. Dagen afsluttes med en kort vandretur (1 time) på 
inkastien  fra Pilkokaina templet til landsbyen Challapampa. 
Der overnattes ombord på katamaranen i private kahytter med udsigt og 
eget bad. Før da serveres der dog romantisk middag på søen akkompag-
neret af typisk boliviansk musik og danseshow. 

Dag 2: I dag er der morgenmadsbuffet ombord til at starte ud med. Der-
efter fortsættes med katamaran ca. ½ time til Copacabana. Byen er smukt 
beliggende ved bredden af Titicacasøen og rummer mange smukke huse 
i spansk kolonistil. Her vil der være en kort byrundtur omkring torvet med 
besøg i den berømte katedral, der er opført til ære for Bolivias skytshelgen 
Nuestra Señora de la Copacabana. Der er frokost undervejs. Resten af turen 
foregår med bus i 3 timer til Puno i Peru.

Turen inkluderer: Helpension og guide. 
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Coroico

Sorata

Los Yungas 
- midt imellem regnskov og bjergtinder
Los Yungas er en velkommen afstikker fra Titicacasøen og La Paz, 
da klimaet er frodigt og varmt selv om man kun har rejst 70 km. væk 
fra La Paz. Turen til Coroico er imponerende, da klimaet og faunaen 
ændrer sig konstant. Turen starter med at klatre op over det snedæk-
kede La Cumbre pas i 4.725 meters højde. Herfra går turen stejlt ned 
af Cordillera Real bjergskråningen via en smal vej og zigzag sving til 
byen Corioco, som er beliggende i 1.750 meters højde. 
Klimaet skifter fra arktisk til tropisk og vegetationen skifter fra korte 
strå til buske blandet med opdyrket land langs bjergbækkene. 

I området hentes bark fra cinchona-træet, hvorfra kinin udvin-
des. Andre dominerende træer er gummitræer samt ceder, valnød 
og balsa, som dyrkes for deres gode tømmer. Regionen opdyrker 
derudover kaffe, te, kakao, chili, ris og citrusfrugter. Strækningen 
mellem La Cumbre og Coroico var tidligere kendt som Sydamerikas 
farligste vej. I dag gør sceneriet vejen til en af de mest imponerende 
strækninger at tilbagelægge. Desuden er det muligt at trekke langs 
en af de bedst bevarede dele af Inkastien mellem La Paz til Coroico.

Coroico

Byen ligger i det østlige Yungas 
med et varmt og behageligt klima. 
Det er en fredfyldt og smuk by med 
mulighed for at solbade og svinge i 
hængekøjen, mens den fine udsigt 
ud over det opdyrkede landskab 
med citruslunde, kaffeplantager 
og små landsbyer nydes. Desuden 
er der gode vandremuligheder i 
de omkringliggende bjerge, hvor 
udsigten er betagende og på en klar 
dag er det muligt at se Huayna Potosí 
og Tiguimanis sneklædte bjergt-
inder. Coroico er også et populært 
udflugtsmål for indbyggere i La Paz. 
Fra byen er der en fin udsigt til det 
omkringliggende landskab.

Dagsvandreture fra Coroico:

Cerro Uchucachi: En dejlig gåtur til 
toppen, hvor en panoramisk udsigt 
på en klar dag over Coroico og det 
omkringliggende landskab møder 
én. Turen -tager ca. 2 ½ time.
Tocãna: En lille landsby på den 
anden side af dalen med en afri-
kansk-boliviansk befolkning, som er 
efterkommere af slaverne spanierne 
bragte til Bolivia for at arbejde i 
minerne i Potosí. Det kan klart anbe-
fales at besøge byen, når der er fest 
og beboerne er klædt i hvidt med 
farverige detaljer.
El Bagante: Et område med vandfald 
og naturlige svømmebassiner midt i 
den frodige fauna.

Sorata

En smuk by beliggende på en frodig 
bjergside i det vestlige Yungas. Der 
hviler en nærmest middelalderlig 
atmosfære over byen med dens 
stejle trapper og smalle brostens-
belagte gader. Fra byens palmebe-
voksede plaza er der en fin udsigt til 
Illampú-bjergets høje tinde (6.382 
m). Sorata ligger i en dal i 2.695 
meters højde og har et tempereret 
klima året rundt. Det behagelige 
klima og de mange muligheder for 
vandreture i de omkringliggende 
bjerge tiltrækker et stigende antal 
besøgende.

Trekking muligheder fra Sorata:

Mapiri-stien: Der findes længere 
vandreture på de mange pre-
kolombianske veje, der fungerede 
som handelsveje mellem højlandet 
og junglen. Den mest interessante 
og udfordrende tager ca. en uges 
tid.

El Choro og Takesi: De to bedst 
bevarede inkastier er på henholds-
vis 72 km og 40 km. Oplev Andes-
bjergenes snedækkede tinder, dybe 
kløfter, frodig dale og små indianer-
landsbyer på en trekkingtur ad de 
gamle inkastier. 

Endags vandreture fra Sorata:

Gruta del Pedro: 2 ½ times van-
dring fra Sorata ligger San Pedro-
hulen. Inde i hulen ligger en lille 
sø, hvori de spanske conquistado-
res ifølge sagn har gemt en skat. 
Det er muligt at sejle på søen.

Aymara-landsbyer: På bjerg-
skråningerne omkring byen bor 
aymara-indianerne i deres små ler-
klinede huse. Det er fattige bønder, 
der dyrker deres marker ved hjælp 
af okser eller med håndkraft.

Afhentning på hotellet i La Paz for 
at besøge det subtropiske område 
Los Yungas, der ligger ca. 2 timers 
kørsel fra La Paz. Turen går gennem 
Bolivias smukke og varierede land-
skab, fra høje bjerge til subtropisk 
vegetation, hvor der dyrkes sukker, 
kakao, tobak, coca, kaffe og forskel-
lige frugter. Der overnattes 2 nætter 
på hotel El Viejo Molino i Coroico. 

Turen inkluderer: privat transport, 
overnatning på det rustikke, men 
topklasse hotel, helpension og 
guide.

La Paz – Los Yungas – 
La Paz – 3 dage / 2 nætter
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Sucre - Den hvide by

Sucre er Bolivias konstitutionelle 
og officielle hovedstad, beliggende 
i en smuk dal omringet af bjerge. 
Grundlagt i 1624 og med de smukke 
hvidkalkede bygninger med røde 
tegltage har byen formået at bevare 
sin koloniale charme, hvilket rent 
faktisk er et lovmæssigt krav. Byen 
nydes bedst til fods eller fra en bænk 
på den palmeomkransede plaza 
midt i byen, hvor man kan nyde de 
smukke bygninger. Sucre byder på 
mange museer og der er flere man 
bør slå et smut forbi. Sucre er i sand-
hed en af Sydamerikas perler. 

Sucre er hjemsted for det ældste 
universitet i Amerika og byen sum-
mer af en typisk universitetsstem-
ning med mange unge mennesker 
i den periode af året, hvor univer-
sitetet er åbent. Klimaet er noget 
mildere end oppe på Altiplano, hvor 
temperaturen let kommer op på 25 
C° om dagen.

Bolivias højland – hvor Bolivia møder himmelen

Eksempler på vores hoteller i Sucre:

Hotel Independencia****
Call Calvo N. 31
Sucre

Hotel Independencia var tidligere bolig for Alfredo Gutiérrez Valenzuela, 
og er en af byens mest repræsentative bygninger for kolonial arkitektur fra 
det 19 århundrede. Beliggenheden ved torvet Plaza 25 de Mayo er ideel for 
cafébesøg og andre daglige aktiviteter. De 35 værelser er alle med privat 
bad, kabel tv, mini bar, varmt vand og room service. Der er internet, vaskeri, 
gårdhave og et cafeteria på hotellet. 

Hostal Sucre***
Calle Bustillos 113
Sucre

I den billige ende af hoteller kan vi anbefale dette hyggelige lille turist-
klasse hotel i centrum af Sucre. Dette charmerende koloniale hostal byder 
på en hyggelig gårdhave og 20 værelser med privat bad. Desuden er der 
services såsom cafeteria, Internet og tv.

Tarabuco-markedet:

Omkring 60 km. fra Sucre ligger det 
berømte søndagsmarked, Tarabuco 
hvor man finder alt hvad hjertet 
begærer med hensyn til farverige 
tekstiler, masker, læder mm. Og så er 
det endda overkommeligt for pen-
gepungen. Markedet tiltrækker de 
lokale bønder fra oplandet, som alle 
bærer de berømte conquistadores 
læderhjelme og flerfarvede håndvæ-
vede ponchoer.

Sucre

Sucre

Sucre

Bolivias Højland 
- hvor Bolivia møder himmelen
I Bolivias højland finder man verdens højest beliggende by Potosí, 
der blev grundlagt i 1545, da spanierne fandt sølvforekomster i bjer-
gene. Byen blev hurtigt Amerikas største og rigeste by.
Bolivias smukkeste by Sucre, ligger i en dal omgivet af bjerge, er en 
kolonial perle med hvidkalkede bygninger og velbevarede kirker, 
hvorfra den har fået øgenavnet ’den hvide by’.

Sucre byder også på det farverige marked i Tarabuco, hvor india-
nere fra omegnen kommer for at handle og udveksle nyheder. Både 
Potosí og Sucre er på UNESCOs kulturarvsliste.
Salar de Uyuni saltsøen er et prægtigt syn, som med sin underfun-
dige natur snyder øjnene og giver rig mulighed for spektakulære 
fotos.

Seværdigheder i Sucre:
Metropolitana katedralen: 
Katedralen er fra det 16 århundrede 
og udsmykket med engle svævende 
i lofterne. Katedralens museum har 
en juvelbesat helgen af Guadalupe 
udstillet.

San Miguel kirken: 
Jesuit kirken der genåbnede efter 
120 år. Den imponerer med sine 
udskårne og bemalede lofter, hvidt 
sølvarbejde, guld og sølv alter samt 
arbejde i alabast.

Cerro Churuquella: 
Fra den fornemme lille plads fås den 
bedsteudsigt over Sucre gennem 
søjlegangen. Bag pladsen står en 
Kristus statue.
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Eksempler på vores hoteller i Potosí:

Hostel Colonial ****
Calle Hoyos No. 8
Potosí

Med sin centrale beliggenhed er det et af byens bedre hoteller 
i den billige ende og er placeret tæt ved Plaza 6 de Augusto. 
Hotellet er udlagt omkring en traditionel kolonial patio og 
har en skøn tagterrasse. De 20 værelser er opvarmede og 
med sikkerhedsbokse, internet og kabel tv. På hotellet findes 
der et cafeteria.

Hotel Cima Argentum****
Av. Villazon No. 329
Potosí

Hotellet er beliggende nær Tomas Frias Universitetet, togsta-
tionen, San Bernardo og Jerusalem kirkerne og 6 gader fra det 
gamle mønthus. Hotellets værelser og suiter med privat bad 
er opvarmede, kabel tv, room service og restaurant og cafe.

Potosí – 
Bolivias skattekammer

Potosí, verdens højest beliggende by, blev 
grundlagt i 1545, da spanierne fandt store 
sølvforekomster i bjerget de gav navnet 
Cerro Rico, Det Rige Bjerg.

Turen op til Potosí er helt speciel på grund 
af byens beliggenhed i 4.070 meters højde, 
hvor byen nærmest putter sig ind til Andes-
bjergene, som om den var gemt af vejen. 
Byens gader er befolket af indianere i farve-
strålende dragter, hvor kvinderne er kende-
tegnet for deres store kjoler og mændene 
for deres ponchoer og bløde hatte. Potosí’s 
historie er stærkt sammenkædet med fore-
komsterne af sølv og Cerro Rico bjerget har 
produceret 12 mia. kr. i sølv til den spanske 
krone. 

I dag kan man gennem byens gader for-
nemme ekkoet af de forgangne tider. Potosí 
fortjener en tur igennem dens bugtede 
gader, hvor man finder kirker med smukt 
udskårne barokke facader, huse med træbal-
koner, der hænger ud over de snævre gyder, 
samt flere gode museer. Et af dem, Casa de la 
Moneda, der i fordoms dage tjente som den 
Kongelige Spanske Mønts fort og fængsel 
med over en meter tykke mure. 

Potosís miner

Besøget i minerne er et indblik i det bar-
ske liv, der leves i minerne. Minerne leve-
rer ikke længere store sølvforekomster, 
men der graves i dag efter andre metaller 
dog med de samme forældede graveme-
toder. Tidligere døde op mod 600 india-
nere døde årligt under det hårde arbejde 
i minerne. Befolkningen lever et meget 
hårdt liv grundet de ekstreme tempera-
turforhold og ikke mindst livet i minerne, 
hvor arbejdsforholdene gør at levetiden 
for en minør kun er 35 år. Lungekræft er 
den hyppigste dødsårsag og de færreste 
kan arbejde i minerne mere end 10-15 
år. Befolkningen er, trods deres elendige 
kår, meget imødekommende og venlige 
og de er meget villige til at vise minerne 
frem. Det er en god ide at medbringe 
coca-blade, dynamit, karbid og cigaretter 
med til minearbejderne, som til gengæld 
fortæller lidt om dem selv og hvad de gra-
ver efter.

Potosí

Potosí
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Som et stort indtørret hav henligger Salar 
de Uyuni i ufattelig tomhed og spejler him-
melen i sin hvide overflade. Dette golde 
område er et imponerende særsyn. Salar de 
Uyuni er beliggende i 3.656 meters højde 
og strækker sin hvide flade ud i horisonten. 
Så langt øjet rækker spejler himmelen sig i 
dens overflade. Ufattelig tomhed, som intet 
andet sted på jorden, omgiver den rejsende 
i dette område. Om sommeren er området 
en stor sø på 10,582 km2 med en dybde på 
mellem 60-80 cm. Om vinteren tørrer områ-
det ud og efterlader kun den tørre blanke 
overflade.

Som et fatamorgana midt i det omgivende 
hvide landskab dukker øen, Isla de Pescado-
res, op midt i søen. Øerne i saltsøen repræ-
senterer et særligt økosystem, der blandt 
andet består af 12 meter høje kaktusser. 
Man fornemmer først områdets storslået-
hed, når man hvor end man vender øjet, 
kun ser det ubrudte flade hvide landskab og 
den blå himmel, der forener sig til en fælles 
flade, hvor øerne synes at svæve i luften. 

Området er en naturlig ressource med dens 
forekomster af salt, der her bliver udvundet 
til eksport. Det er muligt at besøge saltmi-
nerne, hvor overfladesalten bliver skrabet 
sammen og tørret, inden det fyldes i sække 
for at blive kørt bort. Andre steder skæres 
hele saltblokke ud af jorden.

Uyuni
Byen er det naturlige udgangspunkt for 
ture til Salar de Uyuni og den grønne og 
røde laguner i syd. Derudover er der ikke 
meget at komme efter i byen, som af mange 
turister betegnes som en lettere kedelig by, 
men oplevelserne med udgangspunkt i 
Uyuni er fantastiske. Eksistensen af Uyuni 
bygger på dens placering som knudepunkt 
for jernbanetrafikken fra La Paz mod Argen-
tina og Chile.

Laguna Colorada & Laguna Verde

Uendelige strækninger af stensletter, klar luft, bidende nætter på grænsen mellem fantasi og naturens 
barske kræfter bliver brudt af søer i røde og grønne farver. Områdets isolerede beliggenhed gør disse 
laguner til et spektakulært syn på et sted, hvor vejen kun er krydsende hjulspor, der til tider når op over 
5.000 meters højde. Rejsen til dette område er ikke kun en rejse til et område af naturmæssigt særsyn 
og underfundighed. Det er også en rejse til den fjerneste afkrog af verden der lige så godt kunne være 
månen, og en indre rejse hvor mennesket finder sig selv som en lille brik i en uendelig stor verden.

Salar de Uyuni 
- et underfundigt naturfænomen

Havde det ikke været for en række mineralforekomster, så havde dette område fået lov at henligge glemt 
og mennesketomt. Turen til Laguna Colorada og Laguna Verde er en rejse af støvede hjulspor, der som det 
eneste bryder horisonten, når støvet hvirvles op i tomme tykke skyer.
Den første lagune, Laguna Colorada, er et særsyn med dens rødlige farve farvet af algevækst, der skyller 
op på de hvide saltstrande. Den røde algevækst tiltrækker tre flamingoer arter, som holder til i området, 
inklusiv den sjældne James flamingo. Der findes et forladt italiensk projekt ved lagunens bredder, som er 
eneste mulighed for at overnatte inden Laguna Verde. Sol de Mañana byder på vulkanitet i form af gejsere, 
kogende mudderpøle, varme dampe samt vulkaniske huller og ligger ned på vejen til Laguna Verde, som 
ligger i 4.200 meters højde grænsende op til Chile. Laguna Verde’s overflade har en klar smaragdgrøn 
farve, grundet magnesium forekomster i vandet, der lyser op i den golde natur. Som eneste nabo til lagu-
nen troner vulkanen Licancábur med sine 5.868 meter over området og spejler sin profil i lagunen.
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La Paz - Salar Uyuni – La Paz 
– 3 dage / 2 nætter

Øde strækninger, klar luft, bidende nætter på grænsen mellem fantasi og 
naturens barske kræfter.
Ikke mindst på grund af områdets isolerede beliggenhed, er dette et spek-
takulært syn. Gemt bort i et “guds forladt” hjørne af Bolivia, mødes øjet 
af uendelige stensletter, hvor vejen kun er krydsende hjulspor, der nogle 
steder når op over 5000 meters højde. 
Havde det ikke været for en række mineralforekomster, så have dette 
område lov at henligge glemt og mennesketomt. Rejsen til dette område 
er ikke kun en rejse til et område af naturmæssig underfundighed. Det er 
også en rejse til den fjerneste afkrog af verden der lige så godt kunne være 
månen, og en indre rejse hvor mennesket finder sig selv som en lille brik i 
en uendelig stor verden.

Dag 1: Afrejse med bus fra La Paz til Oruro, hvorfra der fortsættes med tog 
til Uyuni (eksprestog).   

Dag 2: Efter morgenmaden er der tur til saltsletterne og Incahuasi øen med 
det spændende økosystem og meterhøje kaktusser. Efter frokost udforsker 
vi området noget mere før der returneres til Uyuni om
 aftenen. Ved midnat er der transfer til togstationen og toget tages mod 
Oruro.

Dag 3: Ankomst til Oruro om morgenen, hvorfra der fortsættes med bus til 
La Paz og derfra køres man til hotellet i privat transfer.

Turen inkluderer: Bus- og togbillet, hotel, tosproget guide og hel-
pension på turen i Uyuni.

Eksempler på ture til salt ørkenen og lagunerne fra La Paz:

La Paz – Salar Uyuni – Laguna Colrorada – 
Laguna Verde – La Paz  
–  5 dage / 4 nætter

Dag 1: Afrejse med bus fra La Paz til Oruro, hvorfra der fortsættes med 
eksprestog til Uyuni. Herefter går det videre til hotellet.

Dag 2: Afgang mod Uyuni saltsletten og Incahuasi øen. Der køres gen-
nem store øde områder med en storslået natur. Frokost undervejs. Senere 
køres der over saltsletten til byen San Juan hvor der er middag og over-
natning.

Dag 3: Efter morgenmaden er der afgang mod Laguna Colorada (den 
røde lagune) idet man kører gennem Siloli-ørkenen. Den fantastiske 
røde lagune byer på mange seværdigheder, bl.a. 3 arter flamingoer, som 
lever her i det rødlige algefarvede vand. Nu befinder man sig i reservatet 
Andean Fauna Eduardo Avaroa, hvor der overnattes i simple hoteller.  

Dag 4: Efter morgenmaden fortsættes der mod syd i retning af det de 
kalder morgensolen, hvor man kan se gejsere, vulkanske huller mm. Vi 
ankommer til den fantastiske grønne lagune med det mægtige, sma-
ragdgrønne vandspejl. Den grønne farve skyldes den høje forekomst af 
magnesium i vandet. Der er frokost, og senere kører vi til Alota hvor der 
er middag og overnatning. 

Dag 5: Efter morgenmaden besøges byen San Cristobal og der køres til 
derefter til Uyuni. Middag og ophold på et hotel, indtil den sene tog
afgang mod Oruro.
- eller dag 5: Efter besøget ved Uyuni, returneres med bus til Potosí. 

Turen inkluderer: Bus- og togbillet, helpension, hotel og guide på turen 
i Uyuni og Lagunas.
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Pris per person i delt dobbelt-
værelse:  Fra kr 16.540

Prisen inkluderer: Fly inkl. 
skatter, bidrag til rejsegaran-
tifond, al overnatning på 3* 
hoteller med morgenmad, 
al nævnte transport samt 
udflugter med engelsktalende 
guide. 
Der tages forbehold for sæson, 
kurs, skatter, mm på afrejse-
dagen. 

Cochabamba

Bolivias tredje største by, belig-
gende i bunden af en bred dal i 
2.570 meters højde, og den er vel-
signet med Bolivias bedste klima, 
nemlig evigt forår. Klimaet har 
betydet at omegnen er Bolivias vig-
tigste landbrugsområde, hvor den 
frugtbare jord er ideel til dyrkning 
af majs, hvede, lucerne og citrus-
frugter. Nordvest for byen knejser 
bjerget Cerro Tunari med sine 5.035 
meter. Cochabamba er en stor mar-
kedsby, hvor det er muligt at smage 
den berømte chicha, fermenteret 
majsdrik. I Cochabamba kan man 
besøge en række interessante byg-
ninger såsom Palacio Portales og 
klosteret Santa Teresa, men ellers er 
det mest omegnen, der lokker med 
dens små landsbyer, nationalparker, 
fossiler og inkaruiner. 

Udflugtsmuligheder i 
Cochabamba omegn:

Parque Nacional Tunari: 
Nationalparken er placeret lige uden 
for Cochabamba. Fra parkens ind-
gang snor en grusvej sig op af skrå-
ningerne, og allerede efter nogle få 
kilometer er man i et område med 
små vandfald, vilde blomster, breg-
ner og farverige sommerfugle. Læn-
gere oppe ligger de to søer Lagunas 
de Huarahuara.

Incallajta: 
Bolivias næstvigtigste arkæologiske 
seværdighed efter Tiwanaku. Inka-
ruinen er det nærmeste Bolivia kom-
mer Peru’s Machu Picchu. Ruinen 
ligger 132 km. øst for Cochabamba 
og fungerede som fort og var sam-
tidig en af yderste kontrolposter i 
inkaimperiet. 

Bolivias hastigst voksende by 
med den mest varierede befolk-
ning i hele Bolivia, beliggende i 
kun 450 meters højde i den øst-
lige del af landet. Byens gamle 
centrum er bygget i træ efter den 
oprindelige byplan med snorlige 
gader, hvorom det nye Santa 
Cruz fortsat skyder op med nye 
bebyggelser. Byen er et handels- 
og trafikknudepunkt befordret 
på landbrugsproduktionen, men 
også flere penge fra Bolivias 
kokainproduktion har fundet 
vej til byen.  Santa Cruz har ikke 
meget af interesse for den almin-
delige turist, der ofte besøger 
Santa Cruz på gennemrejse til 
Jesuit missionerne, der ligger øst 
for byen.

Totora: 
En hyggelig lille by med koloniale bygninger 140 km. 
øst for Cochabamba med opdyrket land. De tidligere 
landejere sendte deres børn til Europa for at studere 
og torvet skulle være en kopi af et fransk torv.

Parque Nacional Torotoro: 
8 timers kørsel fra Cochabamba byder nationalparken 
på vandfald, huler, klippemalerier, fossiler samt inte-
ressante spor efter dinosaurer, som kan ses i nærhe-
den af landsbyen Tototoro. Nationalparken er ligesom 
Incallajta svært tilgængelig indtil en ny vej bliver byg-
get.

Valle Alto:  
Områdets hovedattraktion er dalen Valle Alto, hvor 
historie, kultur og traditioner kan opleves. Tarata er 
en gammel landsby med huse af soltørrede lersten og 
balkoner, der gennem tiden har forandret sig meget 
lidt.

Santa Cruz

Bolivias lavland 
- frodigt på kulturarv og dyreliv
Bolivias lavland blev i koloni æraen beboet af spanske jesuitter og 
deres kulturarv bestående af primært kirker kan den dag i dag sta-
dig opleves ved selvsyn. De velbevarede kirker ligger som perler 
på en snor i området øst for Santa Cruz, hvor det frodige landskab 
omkranser jesuit byerne. 

Cochabamba og omegn byder på koloniale landsbyer, frugtbare 
jordarealer, nationalparker med fossiler og spor fra dinosaurer samt 
inkaruinen Incallajta, Bolivias næstvigtigste arkæologiske sevær-
dighed. 
Pantanal er det største vådområder i verden og den bolivianske side 
menes at være den bedst bevarede. Med sit rige dyreliv er Pantanal 
et sandt paradis for naturentusiaster.

Cochabamba

Cochabamba

Santa Cruz
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Jesuit missionerne 
–  et stykke kulturhistorie fra 1700-tallet

Jesuit missionerne i det sydøstlige Bolivia er en række arkitektoniske perler 
fra 1700- tallet, erklæret for en del af menneskehedens kulturelle arv af 
UNESCO. De fleste bygninger er ikke ruiner, som man ser andre steder, men 
velbevarede bygningsværker, der ligger som perler på en snor på ruten 
mellem Santa Cruz og San Jose de Chiquitos.. Missionerne blev bygget 
ved hjælp af de lokale indianeres arbejdskraft under ledelse af europæiske 
missionærer. Indianerne viste sig at besidde en udpræget sans for kunst, 
etik og musik, og netop deres naturtalent for musik var en af grundene 
til at missionærerne besluttede at etablere skoler i området. Jesuit missio-
nerne byder på nogle af Bolivias smukkeste kirker med kolonial arkitektur, 
skulpturer og malerier omgivet af en frodig natur. Missionerne byder også 
på laguner og vandfald, orkide planteskoler, kaffe plantager samt smukt 
indiansk kunsthåndværk.

Jesuit missionerne  
- 3 dage / 2 nætter

Dag 1: Santa Cruz - San Javier - Concepción
Fra Santa Cruz køres ca. 5 timer til San Javier, grundlagt tilbage i 1691 og 
den ældste af Jesuitmissionerne. De fleste veje i området er grusveje. Efter 
et besøg i kirken fortsættes til Concepción, hvor byens kirke ligeledes 
besøges. Missionerne San Javier, San Rafael og Concepción blev oprin-
deligt designet af den schweiziske missionær, musiker og arkitekt Martin 
Schmidt.

Dag 2: Concepción - San Ignacio – Santa Ana – San Miguel – San Ignacio
Der fortsættes efter morgenmaden til San Ignacio, hvor der overnat-
tes. Den først missionskirke i San Ignacio, som blev grundlagt i 1748, var 
engang den største og mest fuldendte af dem alle. Byen har en stor indfødt 
befolkning og er “hovedstad” og det kommercielle centrum for Jesuit mis-
sionerne. Her er der check-in og frokost før turen går mod San Rafael, hvor 
den lokale kirke besøges. Specielt det indvendige af kirken er smuk med 
originale malerier og træskærerarbejde, der er forblevet næsten intakte. 
Bygningerne blev restaureret så sent som i 1970´erne og 80´erne. Under-
vejs 
besøges Santa Ana og San Miguel. San Miguels kirke blev grundlagt i 1721 
og er den bedst restaurerede af alle Bolivias Jesuit missioner med dens spi-
ralformede søjler, udskårne træ-alter, guldbelagte prædikestol og religiøs 
kunst. Der returneres til San Ignacio, hvor den står på middag og overnat-
ning.

Dag 3: San Ignacio - Concepción - San Javier - Santa Cruz
Efter morgenmaden vender vi snuden ”hjem af” mod Santa Cruz dog med 
et frokoststop i Concepción og passeren igennem San Javier. 

Turen inkluderer: Privat transport, tosproget guide, helpension og gui-
dede ekskursioner. Turen tilbydes også som 2, 4 eller 5 dage.

Noel Kempff Nationalpark
- et smukt dyrerige

Noel Kempff Mercado National Park i det nordøstlige Bolivia spænder over 
1.5 millioner hektarer i et af de områder i verden med den mest fantasti-
ske biodiversitet.  I denne park venter der fantastiske oplevelser i naturens 
skønhed udtrykt i både regnskov, floder, vandfald og savanne. Dertil kom-
mer det betagende dyreliv, hvoraf man især kan fremhæve jaguaren, delfi-
nerne, alligatorerne samt de utroligt mange abe- og fuglearter. Via et unikt 
partnerskab mellem Bolivias regering, Friends of Nature Foundation (FAN), 
The Nature Conservancy og tre energiselskaber (American Electric Power, 
PacifiCorp og BP Amoco) har man kunne indskyde 11 millioner US Dollars i 
projektet Noel Kempff Mercado Climate Action Project - det største projekt 
af sin art i verden.

Noel Kempff Mercado Nationalpark 
–  4 dage / 3 nætter

Dag 1: Santa Cruz – Noel Kempff Mercado Nationalpark
Transfer til Santa Cruz’ El Trompillo lufthavn og derfra charterfly til Noel 
Kempff Mercado Nationalpark. På vej til Flor de Oro lodgen flyver man 
hundredvis af kilometer over regnskoven, ligesom man flyver over det 
smukke Huanchaca plateau samt vandfaldene Ahlfeld og Arco Iris. Flor de 
Oro er en dejlig lodge i smukke omgivelser, som ligger ved bredden af flo-
den Itenez. Efter indkvartering i lodgen tilbringes eftermiddagen med at 
udforske den omkringliggende skov langs floden samt den store savanne 
i nærheden. Aftensmaden bliver indtaget i lodgen, hvor efter man er klar 
til at gå til ro. 

Dag 2: Flor de Oro & Las Torres
Efter morgenmaden er der gåture i skoven på vej til bugten ved Flor de 
Oro, hvorfra man tager i motoriseret kano på en ekspedition til de sorte 
vande i søerne og floderne. Retur til Flor de Oro og lidt tid til afslapning. 
Eftermiddagen går med at tage til Las Torres, en park-station, der giver 
adgang til et klippefremspring med en fantastisk udsigt over Caparu pla-
teauet og den tropiske regnskov i den nordlige del af parken. Der overnat-
tes på parkstationen. 

Dag 3: Flor de Oro & Abe-udsigtspunktet
I dag bliver der mulighed for at se adskillige af de mange abearter i dette 
område. Desuden er der tapirer, jaguarer og mange andre dyr, der kan 
gøre denne dag til en uforglemmelig oplevelse. Der er to muligheder for 
vandreture:
1) Udforskning af området tidligt om morgenen og retur til Flor de Oro til 
middag. Eftermiddagen vil blive brugt på floden på udkig efter floddelfi-
ner, kæmpeoddere og kaimaner. 
2) Vandretur hele vejen til kaiman-søen, hvilket giver adgang til Caparu 
Plateauet. Det er vigtigt at bemærke at dette er en lang vandretur, der kun 
bør tages af gæster i rigtig god form. Efter en times gang op ad plateauet 
kommer man gennem fire slags skov, før man ankommer til abe-udsigts-
punktet på kanten af Caparu plateauet. Derfra har man den ene fantasti-
ske udsigt efter den anden udover skoven, savannen og måske endda med 
mulighed for at se abearten Black Spider, som man har forsket meget i gen-
nem 90’erne. Senere går man tilbage ned ad plateauet igen, hvor en trak-
tor venter på at transportere resten af vejen hjem til Flor de Oro lodgen, 
hvor der overnattes. 

Dag 4: Noel Kempff Mercado Nationalpark – Santa Cruz
Efter en sen morgenmad tager vi flyet tilbage til Santa Cruz.

Turen inkluderer: Transfers til/fra landingspladsen, entré til Noel Kempff 
Nationalpark, helpension og lokal guide/parkranger (kun spansk). Ikke 
inkluderet: Lufthavnsskat, charterfly og tosproget guide.



15 Eksperter i eventyr

Eksempel på udflugt til Pantanal:

Puerto Suarez - Pantanal – Puerto Suarez - 
5 dage / 4 nætter

Dag 1: Puerto Suarez - El Tumbador - Pantanal
Modtagelse i lufthavnen i Puerto Suarez og transfer til det 
økologiske center, El Tumbador. 
Frokost og derefter udflugt til hulerne, Cuevas de Motacu-
sito, som rummer en større koloni flagermus og flotte dryp-
stenformationer. Der vil være mulighed for at bade. Retur til 
centeret, hvor den står på aftensmad og overnatning. 

Dag 2: Pantanal
Morgenmad og udflugt til Paraguay floden. Her får man 
mulighed for at besøge det boliviansk-brasilianske Pantanal. 
Byerne Corumba og Ladario passeres og der sejles gennem 
fantastiske landskaber med mulighed for at se mange af 
områdets dyr, såsom kaimaner, kapivarer, hejre og anakon-
daer. Langs flodbredden overnattes der på et simpelt hotel. 
Frokost og aftensmad er inkluderet.

Dag 3: Pantanal
Morgenmad og udflugt til Estrada-parken i Brasilien. Frokost 
serveres på et hotel langs flodbredden. Aftensmad og over-
natning ved El Tumbador. 

Dag 4: Pantanal
Morgenmad og besøg ved søen Caceres lagunen, for at 
observere de enorme vandliljer og mere af Pantanals rige 
dyreliv. Ombord i en let aluminiumsbåd er der rig mulighed 
for at studere dyrelivet. Om eftermiddagen besøges Tumba-
dor skoven, hvor aber og op til 60 fuglearter opholder sig. 
Aftensmaden serveres på centeret.

Dag 5: Pantanal - Puerto Suarez
Morgenmad og formiddagen til fri disposition. (det er muligt 
at tilvælge en tur til Corumba by). Frokost og transfer til luft-
havnen i Puerto Suarez. 
 
Turen inkluderer: Transfer, tosproget guide, helpension og 
guidede ekskursioner. (Disse er afhængige af vejrforhol-
dene). 
Det anbefales at medbringe: Badetøj, myggespray, hat og 
kamera. 

Pantanal 
– rigt på dyreliv i et overset og uspoleret vådområde 
Det gigantiske vådområde Pantanal er verdens største og er et 
uspoleret paradis for naturelskere, der ligger på grænsen mellem 
Bolivia, Paraguay og Brasilien. Pantanal byder på et fantastisk dyre-
liv med 1200 fuglearter, der er enormt sammenlignet med Europas 
200 arter. Pantanal er Sydamerikas svar på Afrikas safari, hvor 
krokodiller, kapivarer, oddere, aber og myreslugere kan opleves i 
deres naturlige habitat. Er man heldig kan jaguarer også spottes 
inde i det høje græs. Generelt er det nemmere at iagttage dyrelivet 
på de store sletter i Pantanal end i Amazonas tætte jungle. 

Pantanal, har to sæsoner, der gør oplevelsen af området meget for-
skellig. I regntiden (oktober – marts) går floderne over deres bred-
der. Der forvandles området til et stort hav med små spredte øer, som 
medfører en større koncentration af dyr. Når den tørre tid sætter ind 
i marts, trækker floderne sig tilbage til deres normale leje. Frem spi-
rer græsset og dermed livet. Store flokke af Sydamerikas fugle træk-
ker til Pantanal for at yngle og bruge området som vinteropholds-
sted (specielt april-juni). Den tørre periode (marts - oktober) er for 
de fleste nok den mest komfortable, men det er klart at foretrække 
at komme midt i denne periode, inden vandhullerne tørrer ud.
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Trinidad

Beni distriktets hovedstad med en 
befolkning på 100.000. Trinidad er 
en tidligere mission og i centrum fin-
der man en stor katolsk kirke. Byen 
er kendt for sine larmende motor-
cykler, men omkring byen finder 
man stilheden i form af floder, søer 
og laguner. Trinidad’s fiskemuseum 
udstiller over 400 fiskearter fanget i 
området inklusiv den lyserøde flod-
delfin.

Rurrenabaque

En lille pittoresk jungleby, der kan 
nås med fly fra La Paz eller bus via 
Caranavi og Yungas, herfra flyder 
floden direkte mod hjertet af Ama-
zon junglen. Byen charmerer med 
sine flotte omgivelser, hvor man kan 
slappe af i hængekøjer inden man 
drager på jungleture, hvilket mange 
turister benytter sig af. Om aftenen 
og natten bryder et kor af alle jung-
lens dyr ud i sang.

Beni 
- Bolivias jungle
Bolivias del af Amazon junglen repræsenterer det romantiske og 
drømmende billede som de fleste rejsende forbinder med den store 
jungle. Det specielle ved Bolivias jungle er, at regnskoven ikke har 
forandret sig meget og fortsat lever op til rejsendes romantiske bil-
lede. Her finder man stadig den dybe, mystiske og tyndtbefolkede 
Edens Have, som man ser på film og i fotoreportager. Den store og 
relativt uopdagede del af Bolivias Amazonas dækker 20 % af Boli-
vias samlede territorium fra den tørre del af lavlandet mod øst til 
den tætte jungle i nybyggerlandet. Hovedfærdselsårene i Beni er 
bifloderne til Amazonfloden; Mamoré, Ichilo, Beni Madre de Dios og 
Guaporé for kun at nævne et par stykker. 

Disse fungerer som den primære transportvej for passagerer, gods, 
biler og kvæg, hvormed floderne myldrer med alternative trans-
portmuligheder såsom både, pramme, spande og badekar. Kun få 
landsbyer bryder billedet og der er enkelte indianerstammer, der 
har meget lidt kontakt med den civiliserede verden. Dyrelivet er 
meget rigt og 53 % af alle Bolivias fugle og 50 % af dets pattedyr og 
vegetation bebor dette frodige område. Klimaet og den frugtbare 
jord betyder at området er det næststørste landbrugsområde efter 
Santa Cruz, der producerer citrusfrugter, bananer, kaffe og para-
nødder.
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Chalalan Eco-lodge

Chalalan Eco-lodge blev startet på initiativ af Tacana 
indianerne med hjælp fra Conservation Internatio-
nal. Lodgen er beliggende ved søen Laguna Chalalan  
omgivet af primær regnskov i Madidi Nationalpark. 
Lodgen har 7 dobbeltværelser fordelt på 3 rustikke 
hytter med terrasse og udsigt til søen. Toilet- og 
badefaciliteter findes i en separat bygning. Stedet 
er bygget af lokale materialer og drives af indfødte 
Tacana-indianere fra den nærliggende landsby Jan 
Jose de Chupiamonos. Fra lodgen udgår en labyrint 
af stier, hvor det er muligt at observere forskellige 
økosystemer, hver med særegen flora og fauna. Den 
nærliggende sø er et ideelt levested for aber, kaima-
ner, skildpadder, tukaner og ara-papegøjer. 

San Miguel del Bala Community Eco-Lodge

San Miguel del Bala Eco-Lodge blev startet på initiativ af Tacana indianere og de 32 familier driver 
stedet med økonomisk og teknisk hjælp fra Care, Conservation International, FNs udviklingsfond 
og Wildlife Conservation Society. Lodgen ligger i regnskoven 7 kilometer oppe ad Beni Floden fra 
Rurrenabaque på dørtrinnet til Madidi Nationalparken. Eneste adgangsvej er med båd, så der er 
masser af fred og ro til at nyde livet i harmoni med naturen.
Lodgen består af 7 hytter bygget i traditionel stil af materialer fra regnskoven. Hytterne har 2 eller 
3 senge, eget toilet og brusebad, en lille terrasse og elektricitet i aftentimerne. Hytterne ligger lidt 
spredt i regnskoven omgivet af træer og dyrelyde.
Til lodgen hører også et køkken med spisesal, hvor lækker lokal mad tilpasset vestlige smagsløg 
serveres. Efter forudgående aftale kan menuen være vegetarisk. Køkken og spisesal har vægge 
af myggenet, så udsigten til floden og skoven kan nydes under måltiderne uden forstyrrelser 
fra insekter. Endelig har lodgen et traditionelt rundt hus med hængekøjer, en lille udstilling om 
Tacana indianerne, brætspil og god plads. Lodgen er udgangspunkt for adskillige endags til otte-
dags vandreture gennem regnskoven. 

Vores lodges i Madidi nationalparken:

Madidi Nationalpark 
Madidi nationalpark blev grundlagt i 1995 i den 
nordvestlige region af Bolivia. Parken beskytter en 
hel vifte af økosystemer fra de høje Andesbjerge til 
Amazonbassinet. I nationalparken kan man komme 
igennem mangfoldige områder såsom tågeskov, 
over den tørre tropiske skov, til det fugtige lavland 
og savannen, gennem vilde floder til stille søer.

Se eksempler på vores ture til Madidi Nationalpark på næste side
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La Paz – Rurrenabaque – Madidi Nationalpark – La Paz  
- 5 dage / 4 nætter

Dag 1: La Paz - Rurrenabaque
Modtagelse i lufthavnen i Rurrenabaque og transfer til hotel, hvor der over-
nattes den første nat. Rurrenabaque er en af de mest charmerende landsbyer 
i lavlandet, og eftermiddagen er fri til at nyde den.

Dag 2: Rurrenabaque - Chalalan - Madidi Nationalpark
Fra Rurrenabaque sejles med motorbåd i ca. 5 timer op ad floderne Beni og 
Tuichi til Chalalan Lodge. Fra floden til Lodgen er der en ca. 30 minutters nem 
gåtur. De næste dages aktiviteter omfatter vandreture i junglen, læren om 
tropiske planter og deres brug i medicin samt sejlture med kano på udkig 
efter nationalparkens mange fuglearter. Der vil også være mulighed for at få 
et indblik i de lokale indianeres kultur og levevis.

Dag 3: Chalalan - Madidi Nationalpark
Dagen starter med en heldags gåtur til Eslabonfloden, hvor der blandt mange 
dyr er mulighed for at se edderkoppeaber. Maden har vi med som picnic. På 
turen vil man blive ledsaget af lokale guider, der hjælper med at udpege 
junglens mange dyr. Man returnerer til lodgen sidst på eftermiddagen og der 
gøres stop ved Mirador, hvorfra der er en fabelagtig god udsigt over Chalalan-
søen og den nærliggende bjergkæde.

Dag 4: Chalalan - Madidi Nationalpark
Denne dag er helliget Madidi Nationalpark ved Chalalan, hvor man kan vælge 
mellem forskellige aktiviteter såsom at udforske nogle af junglestierne, tage 
på udkig efter fugle eller aber eller en demonstration af lokale håndværk. 
Der kan nok også findes tid til en svømmetur. Guiderne på Chalalan vil stå til 
rådighed og dele deres viden og medicinalplanter, junglens frugter og høst 
af disse til jungleture. Der vil ligeledes være mulighed for at deltage i natture 
i junglen, enten til fods eller i kano, så man kan opleve en helt anden side af 
junglen.

Dag 5: Chalalan - Rurrenabaque - La Paz
Efter morgenmaden, går man tilbage til Tuichifloden, hvor man går ombord i 
kanoerne for at returnere til Rurrenabaque. Turen tilbage tager 3 timer og ved 
ankomsten til Rurrenabaque vil der være transport til lufthavnen og herfra 
fly til La Paz.

Turen inkluderer: 1 nat på hotel (ikke måltider), 3 nætter på lodgen + helpen-
sion, tosproget guide samt udflugter.

Eksempler på vores ture til Madidi Nationalpark:
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Rurrenabaque - Madidi Nationalpark - Rurrenabaque  -  4 dage / 3 nætter

Eksempler på vores ture til Madidi Nationalpark:

Dag 1: Rurrenabaque - San Miguel del Bala - Madidi Nationalpark
Afhentning kl. 8.30 på hotellet i Rurrenabaque (eller i lufthavnen). Vel-
komst og indkvartering i hytter på San Miguel de Bala Eco-lodge. Vandring 
gennem regnskoven med den lokale guide, som lærer fra sig om tacana 
indianernes gamle jagtteknikker. Al den snak om mad giver god appetit 
til frokosten, som er tilberedt af lokale råvarer efter traditionel opskrift. En 
kort siesta giver energi til eftermiddagens program, som starter med en 
kort vandretur til San Miguel landsbyen, hvor det daglige liv i landsbyen 
opleves. Turens højdepunkt er forarbejdning af sukkerrør til saft i den 
hånddrevne sukkerrørsmølle. Er kræfterne til at vende tilbage til lodgen til 
fods brugt op, ligger båden klar til at sejle. “Hjemme” igen nydes en veltil-
lavet middag; og kan man rumme mere, er guiden let at lokke til at fortælle 
landsbyens og regnskovens historier indtil sengetid.

Dag 2: San Miguel del Bala - Madidi Nationalpark 
Dagen starter med morgenmad kl. 07.30 med udsigt til regnskoven og flo-
den. Dagen byder på en 1.000 meter vandring gennem et vandløb, som 
når frem til et naturligt klippebassin, som fyldes af forfriskende køligt vand 
fra et smukt vandfald. Her er der tid til at tage en dukkert og lade ryg og 
fødder massere af kraften fra vandfaldet. Retur til frokost og hvil i Eco-lod-
gen. Om eftermiddagen venter en gåtur gennem et område med en række 
forskellige lægeplanter - “San Miguels apotek”. Velvidende at kosten kan 
helbrede mange dårligdomme, nydes et nærende måltid aftensmad. Med 
mindre stemningen er for afslapning og slåen mave, byder aftenen på en 
vandretur i mørke gennem regnskoven. Man kan låne en lommelygte på 
lodgen, så chancerne er større for at få øje på alle de mange dyr, som er 
mest aktive om natten.

Dag 3: San Miguel del Bala - Madidi  Nationalpark
Morgenmaden serveres til solens første stråler inden et par timers bådtur 
gennem regnskoven ad Beni- og Tuichifloderne til Caquihuara i Madidi 
Nationalparken. Undervejs er der gode chancer for at se f.eks. alligatorer, 
kapivarer, aber og naturligvis en masse fugle. Caquihuara er stedet for 
observation af de udrydningstruede røde og blå papegøjer, der kun bor 
i den helt særlige lervæg, som ikke findes mange andre steder end netop 
her. Den medbragte frokost nydes med udsigt til papegøjerne og regnsko-
ven. I Tuichifloden er der mulighed for at tage en svømmetur eller for at 
kaste en snøre i vandet og håbe at få en fisk på krogen. Der er tid til et hvil 
inden aftensmaden, som måske står på dagens fiskefangst.

Dag 4: San Miguel del Bala - Madidi Nationalpark - Rurrenabaque 
Morgenmaden serveres på et lidt mere humant tidspunkt end dagen før, 
nemlig kl. 07.30. Dagens vandretur i regnskoven er sidste chance for at se 
aber, vildsvin, tapirer, guldharer og alle de andre vilde dyr, som naturligvis 
kun viser sig for os, hvis de selv har lyst. Der er med andre ord ingen garanti 
for at se dyr, men chancerne for store fauna-oplevelser er store såsom en 
hule med salt jord, som tiltrækker vilde dyr. Turens absolutte højdepunkt er 
den 150 meter lange vandring gennem den naturlige kløft, som er så snæ-
ver, at man hele vejen kan røre ved klippen til begge sider. Undervejs nydes 
det kølige mikroklima, frøer, salamandere, kolibrier og deres reder i kløften. 
Retur med båd til frokost i lodgen. Eftermiddagen er til fri disposition med 
mulighed for at besøge den lille udstilling om Tacana-indianernes historie 
og traditioner, skyde med bue og pil, udforske helleristningerne langs flo-
den i tørtiden eller blot nyde den afslappende atmosfære, skovens lyde og 
flodens brusen fra en hængekøje. Fulde af glade minder går turen sidst på 
eftermiddagen tilbage til Rurrenabaque med båd. Ankomst ca. kl. 18.00.
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