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AR   BOLIVA 
Bolivia ligger naturligt och väntar vid den sydöstra delen av Peru.
Titcasjön ca. 3.800 m.ö.h är väldens högst belägna sjö, som går att
färdas på. Den ger en speciell karaktär av det högt belägna området i
Anderna och dess folk. Här kan man bo på en ecolodge längs
stranden eller djupt in i djungeln. 
Glöm inte upplevelsen av väldens största saltöken - Uyuni.
Fler fasta turer finns . Kontakta via email lars@allresor.se

Upplevelseprogram Boliva
Bolivia Runt  13 Dagar / 12Nätter   ( FX13BT)

Dag 1. Torsdag. Transfer till Santa Cruz / pm. 
City Tour
Privat transfer från  flygplats till hotellet. Eftermidda-
gen 3 timmars tur till den mest attraktiva och välbärgade 
områden av vår stad: besök på zoo där regionala fauna 
och olika hotade arter kan ses. Museer, viktigaste monu-
ment, bostadskvarter, och La Recoba hantverksartiklar 
marknaden. Övernattning på hotellet.

Dag 2 - Fredag. Santa Cruz / Denna arkeolo-
giska plats / Santa Cruz
Reser genom Amazon slätter och sista grenarna av An-
derna. Besök arkeologiska ruiner, majestät och mystiska 
pre-Inca ruiner, som ligger på toppen av en kulle med 
en stora ceremoniplatsen uthuggna i sten. Slutligen en 
promenad på stan och dess lokala museum. Åter till 
Santa Cruz. Övernattning på hotellet. (BL)

Dag 3 - Lördag. Santa Cruz / Sucre / pm stads-
rundtur
Flyg till Sucre (kolonial stad, deklarerade kulturarv av 
UNESCO:s världsarv) med transfer. City tour. Denna 
tur inkluderar besök: Casa de la Libertad, där lagen om 
det fria Bolivia undertecknades 1825 och Bolivar Park. 
Vi besöker de aristokratiska traditionen i Sucre, med 
små kopior av Eiffeltornet och Triumfbågen i Paris; 
kyrkan och museet i La Recoleta och museet för indiska 
textilier, ASUR. Övernattning på hotellet. B) rukost och 
vi kör 30 km mot deltaområdet av
Parana floden och en tur på kanalerna. På kvällen
måste ni besöka ”Café Tortoni”

Dag 4 - Söndag. Heldag Tarabuco 
Tarabuco är 78 km/48 km - 1 timme från Sucre. 
I denna färgstarka byn finns utan tvekan det bästa 
traditionella indiska marknaden i Sydamerika. De 
har en stor mässa varje söndag som hade blivit den 
primära ekonomiska och sociala aktivitet av den lokala 
befolkningen. Kläderna  av Tarabuqueño  för män och 

kvinnor (quechuaindianerna pratar) har inte ändrats 
sedan Inca. Deras lokalt vävda textilier är bland de 
bästa inom tekniken, kvalitet och färg. Övernattning på 
hotellet. (BL)

Dag 5 - Måndag. Sucre / Potosi - Cerro Rico 
minor 
Reser med buss i följande olika dalar stiga upp genom 
de skotska högländerna till staden Potosi, deklarerade 
en kultur- och naturarvet ort av UNESCO. Pm Cerro 
Rico gruvor. Denna utflykt kan besökarna uppleva 
som en oförglömlig resa tusentals meter under marky-
tan, se levnads- och arbetsvillkoren för den bolivian-
ska gruvarbetaren (skyddskläder och hjälmar finns).  
Silvergruvan i den berömda Cerro Rico, när de rikaste 
i världen. B)

Dag 6 Tisdag. Potosi - City Tour / Uyuni/Col-
chani 
På morgon besöker vi myntverket hus, traditionella 
koloniala gator, San Francisco och San Lorenzo kyrkor. 
Lunch ingår. Eftermiddagen buss resa till Uyuni, passe-
rar grenar av Anderna, gamla gruv- och byar med fina 
landskap och indiska grupper. Ankomst och flyttning 
till Colchani. Över natten i en salt hotell. (BLD) rukost 
och transfer till flygplatsen.

Dag 7 Onsdag. Uyuni Saltflats / San Juan 
Denna dag vidare till Great Salt Flats, på vägen ser vi 
byn Colchani, där vi kommer att besöka ett traditionellt 
salt bearbetningsanläggningen, du kommer också titta 
på salt extraktion metoder. Fortsätta resan till Incahuasi 
ö (även känd som fisken Island) där du kommer att se 
de fantastiska jätter kaktusar. Lunch. Besök Coquesa 
Mommies och fortsätta till San Juan. Övernattning på 
hotellet. (BLD)vinlandet i Mendoza eller besöka Estan-
cia.

Dag 8 Torsdag. San Juan / REA / Villamar 
LÅNG DAG! Tidig morgon resa in i REA (nationella 
reserven Eduardo Abaroa), besöka Laguna Colorada 

(2 timmar), deklarerade en RAMSAR site på grund av 
optimering av över 30.000 flamingos på 4.278 möh. 
Sedan upp till gejsrar ”Sol de Mañana”, passera vid 
sidan Challviri lagun, med sin varma i gardasjöns Pol-
ques. Passera den stora öknen i Pampas de Dali, med 
fantastisk utsikt, för att slutligen nå Laguna Verde (3 
timmar), vid foten av vulkanen Licancabur berg. Efter 
att hela vägen tillbaka norrut till Villamar, över natten 
på hotellet. (BLD)

Dag 9 Fredag. Villamar / Alota / Uyuni/La Paz-
Efter frukost besök grottmålningar och Fort av Tomás 
Lakjas. Fortsätt till Uyuni, besöker på vägen klipporna 
vid Valley och går genom Alota och San Cristobal byar. 
Lunch och transfer till flygplatsen för flyg till La Paz. 
Ankomst i La Paz och transfer till hotellet. (BL)

Dag 10 Lördag. Tiwanaku-HD / City Tour HD 
Reser nu till Tiahuanaco (72 km) och passerar de skot-
ska högländerna, en av de äldsta kulturer, som anses 
vara vaggan för den amerikanska mannen. Besöka 
templet i Kalasasaya, porten till Sun, surt förvärvad 
kunskap Ponce och Fraile, Akapana pyramiden och Se-
miunderground tempel, liksom lokala museer. Lunch. 
Tillbaka till La Paz. City tour inklusive gatumarknader, 
rik på hantverk, lokalt vävda textilier och handarbete.  
Besöker kyrkan San Francisco, Murillo square med 
kongressen, regeringen slott och katedral. (BL)

Dag 11 Lördag. Söndag. La Paz / Copacabana/
båt till Island of the Sun / vandra till Ecolodge 
La Estancia 
Transport väg norrut genom högländerna och parallellt 
med Andes Royal serien till Copacabana (3 ½ tim), en 
trevlig stad i Lake Titicaca. Besök den berömda Virgen 
Morena och dess kyrka, ta en promenad i staden. Vi tar 
båten till Island of  the Sun (1 timme), går av i Huacani 
hamn, här äter vi en typisk lunch ”Aptapi”.  Vandra 
i ca 45 min till övernattning i Ecolodge La Estancia. 
(BLD)
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Dag 12 - Måndag. La Chincana / ön  / Copacabana / La Paz 
MISSA INTE EN FANTASTISK soluppgång! Båten La 
Chincana, att se denna stora Inca ruiner, fortsätter med båt 
till Mone ön, besök Iñak Uyu ruiner, båt till Copacabana (1 
½ timme).  Lunch eller lunch ingår. Transfer till La Paz (3 ½ 
timme).  (BL)
Dag 13 - Tisdag. Transfer till El Alto flygplats. (B)

Pris fr. 24.975 kr

Flyg tillkommer: 
+  Skandinavien - La Paz   t/r Pris ca  10.000 kr
+ Santa Cruz – Sucre Pris ca 1000 kr
+ Uyuni – La Paz Pris ca 1900 kr

Fast Avresa 
Avgångar två gånger i veckan varje tisdag och fredag 
året runt!
Höjdpunkter:
- Vacker tågresa!
- Uyuni Salt falts: över 12.000 km2 rent salt! Största 
Salt Flats i världen!
- Eduardo Abaroa National Reserve med sina färgade 
Lagoons & Flamingos

Dag 1. Tisdag / fredag. La Paz - Uyuni
Resa från La Paz går sydväst genom höglandet i buss 
till Oruro (3 ½ timmar), sedan tåg till Uyuni (6-7 tim-
mar), passerar en stor del av högländerna. Övernatt-
ning på hotellet. (L)
 
Dag 2. Onsdag / lördag. Uyuni Saltflats - San 
Juan
Besök tåget kyrkogården och därefter väg resa till 
Great Salt Flats, på det sätt som du kommer att se byn 
Colchani, där vi kommer att besöka  salt bearbetnings-
anläggningen.
Fortsätter till Incahuasi Island (även känd som Fish 
Island) där du ser den fantastiska jätte kaktus. Lunch. 
Besök Coquesa Mommies och fortsätter till San Juan. 
Övernattning på hotellet. (BLD)

     Uyuni Salt Flats och färgrika Lagoons 4Dagar /3Nätter) - från -till La Paz   (FX4URE)

Dag 3. Torsdag / söndag. San Juan - REA - Villamar
LÅNG DAG! Tidigt på morgonen resa in i REA (National 
Reserve Eduardo Abaroa), besöka Laguna Colorada (2 tim-
mar), förklarade en Ramsarområde på grund av häckande på 
över 30.000 flamingos på 4278 m. Sedan upp till gejsr ”Sol 
de Mañana”, passera vid sidan Challviri lagun, med dess var-
ma våren i stränder Polques. Korsa genom det höga öknen 
i Pampas de Dali, med fantastisk utsikt, för att slutligen nå 
Laguna Verde (3 timmar), i foten av Licancabur Mountain.
Efter det hela vägen tillbaka norrut till Villamar. Övernatt-
ning på hotell. (BLD)
.
Dag 4. Fredag / måndag. Villamar - Alota - Uyuni - La 
Paz
Efter frukost besöker grottmålningar och av Tomás Lakjas 
Fort. Fortsätt till Uyuni, besök på hur Rocks Valley och gå 
igenom Alota och San Cristobal byar. Lunch och överföra ut 
till flygplatsen för ditt flyg till La Paz. (BL)

Pris fr. 10.490 kr

  Bolivia Runt 13 dagar forts.  


