
B olivias högplatå erbjuder en spännande variation av landskap och upplevelser. Denna 
tolv dagars gruppresa tar er till fyra historiska huvudstäder. Vi tar oss från Sucre till 
porten av den enorma öknen vars färgglada laguner lyser i kontrast med den kritvita 

saltslätten. Ifrån den vackra huvudstaden La Paz kommer ni utforska hjärtat av ett antikt 
Tiahuanaco samt besöka Inkarikets födelseplats på Solön i världens högst belägna sjö Titicaca. 
Ni kommer få träffa människor som trotsat naturens mest karga platser och ni får möjligheten 
att komma nära inpå en urbefolkning som sett mäktiga riken passera genom historien. 

Våra resor i Sydamerika är utformade för att ge den bästa tänkbara komfort och personlig service 
för att ni bekymmersfritt ska kunna uppleva det bästa kontinenten har att erbjuda.Gruppresorna 
sker i sällskap av en skandinavisk reseledare med god kännedom om resemålen för extra trygghet.  
Alla paket är framtagna för att ni ska kunna få ta del av så mycket som möjligt i ett behagligt tempo. 

Bolivias höjdpunkter
12 dagars gruppresa med skandinavisk reseledare!

Bolivia Te Espera



Förmiddagen i Sucre, Den Vita Staden, börjar med 
en stadstur i dess konloniala centrum. Staden var 
en gång en del av vicekungadömet Río de la Plata 
som upphörde i början av 1800-talet. Trots det 
starka spanska inflytandet, som fortfarande kan 
kännas i atmosfären, har staden alltid varit färgad av 
de lokala urinvånarnas traditioner och folkdräkter. 

Kombinationen utgör en unik kultur som gör Sucre 
till en av de vackraste städerna i Sydamerika.
Vi äter en lunch innan turen tar oss cirka 
6 kilometer bort från Sucre till Cal Orck’o (Calkullen). 
Här kan man se fotspår från en stor mängd 
olika förhistoriska djur och sägs vara den största 
samlingen av dinosariefotspår i hela världen.  

Efter noggranna studier har man kunnat 
datera vissa spår till 65 till 70 miljoner år sedan. 
Man har räknat fotspår från upp till 293 olika 
arter och där det största är 70 cm långt gjort av 
den gigantiska Titanosaurien. Här finns även 
ett audiovisuellt museum där man lätt kan 
föreställa sig en annan tidsålder i jordens historia.

Efter att vi lämnat förhistorien bakom oss blir det 
dags att ta bussen till Potosí, en  gång rik gruvstad på 
4 000 meters höjd, varifrån Spanien fick mestadelen 
av sitt silver, idag utvinns  endast tenn då silvret tog 
slut. 

Ni anländer i den historiska huvudstaden Sucre 
efter att ha mellanlandat i La Paz och fortsätter 
direkt till hotellet i centrala Sucre, under kvällen 
finns tid att utforska staden. Denna intima stad 
har en befolkning motsvarande den i Malmö och 

den koloniala stilen påminner mycket om Spanien. 
Ni bjuds på middag när ni kommer fram 
beroende på när ni anländer i Sucre.

Dag 2:  
70 miljoner år i Sucre

www.sierratours.se

Dag 1:  
Skandinavien till Sucre

Hotell: Boutique Mi Pueblo Samary

Hotell: Hostal Tukos la Casa Real 
Måltider: Frukost, lunch och middag

http://www.sierratours.se
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Vi startar dagen med en stadig frukost så att vi 
alla är laddade för den 5 timmar långa bussturen 
till Uyuni. På vägen passar vi små samhällen 
lika utspridda som kaktusarna i det torra 
landskapet. I Uyuni får ni sedan eftermiddagen 
och kvällen fri att beundra den pittoreska staden. 

Vid Plaza Acre finns restauranger och souveniraffärer 
som brukar locka mycket folk. Tänk på att det blir 
kallt om nätterna så se till att vara förberedda.

Dag 3:  
Potosí – Uyuni

Hotell: La Petite Porte
Måltider: Frukost, lunch och middag

Vid 11-tiden är det dags att bege sig ut i världens 
största saltöken, så efter frukosten är ni fria att 
förbereda er som ni själva önskar. På vägen ut 
passar vi på att stanna vid tågkyrkogården som 
ligger i utkanten av Uyuni. Här står mängder av 
tåg som en gång använts till att transportera 
mineraler från området, även om urinvånarna 
ofta försökte sabotera trafiken som störde dem. 
Sedan utvninningen minskat dog även tågtrafiken 
helt och nu står de fallfärdiga tågen och väntar på en 
avgång som aldrig kommer.

Färden fortsätter till porten av saltöknen, den lilla 
byn Colchani, med en befolkning på mindre än 
600 personer och där 25% av dem är under 5 år. 
Här kämpar de lokala invånarna med att utvinning 
av salt och här finns även ett litet saltmuseum. 

Vi kan se hur processen och hantverket går till innan 
vi sedan fortsätter till öknens hjärta, Salthotellet, 
och beundrar detta konstverk. Alla detaljer i 
hotellet, byggnaden och möblemanget, är helt 
och hållet gjort av salt, likt ishotellet här i Sverige.

Den sista utflyktsplatsen här blir vid Incahuasiön som 
ligger i mitten av öknen. Incahuasi eller Fiskön har en 
mängd jättekaktusar som blir upp till tio meter höga 
för att kunna fånga den ringa fuktigheten i vinden. 

På toppen av ön kan man se långt åt alla håll och riktigt 
insupa det stillsamma, men så främmande landskap. 
Vi bjuds på lunch innan det sedan bär iväg till San 
Juan där vi äter och övernattar hos en lokal familj.

Dag 4:  
Saltöknen

Hotell: Inneboende hos lokal familj
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Tidigt i gryningen beger vi iväg för att uppleva gejsrar och vulkanssprickor kallade Sol de 
Mañana (Morgonsolen). Vi fortsätter till Polques varma källor för en liten avslappning i de varma 
vattnen innan vi beger oss till de vita och gröna lagunerna vid foten av Licancabur vulkanen. 

Den gröna lagunen, som ligger 4 350 meter över havet, innehåller en hög koncentration av magnesium 
som området är fyllt av. Efter besöket styr vi mot Uyuni, men passar på att köra genom Stendalen och 
de små samhällena Villa Alota, Kulpinaka och San Cristobal innan vi kommer fram vid middagstid. 

Dag 6:  
Lagunerna

Hotell: Obs! Ingen övernattning. 
Nattbus till La Paz

Denna dagen fortsätter vi vidare mot den chilenska gränsen och den Röda Lagunen. Vi kör förbi 
vulkanen Ollagüe och flera mindre laguner, så som Cañapa-, Hedionda-, Chiarota- och Hondalagunerna 
där vi kan få syn på olika arter av flamingo. Vi passar på att äta lunch innan det blir dags att korsa 
Siloliöknen där vi bland annat stöter på Stenträdet innan vi kommer till Eduardo Avaroa Andisk Fauna 

Dag 5: 

San Juan – Laguna Colorada

Hotell: Inneboende hos lokal familj
Måltider: Frukost, lunch och middag

www.sierratours.se
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Dag 7:  
Ankomst till La Paz

Hotell: Rendezvous Hotel
Måltider: Frukost, lunch och middag

På morgonen anländer ni i La Paz, huvudstaden med Bolivias andra största befolkningsmängd. Denna vackra 
stad häpnar alla besökare med den varierande omgivningen. Staden är utspridd på de färggranna kullarna 
runt centrat och har tre distinkta geografiska zoner. Ni blir körda till ert hotell för att kunna fräscha upp er, äta 
frukost och njuta av lite fri tid innan det blir dags för en stadstur i och kring staden som även kallas Nuestra 
Señora de la Paz (Vår fredens dam). 

Om ni väljer en liten promenad stöter ni säkert på Cholitas, kvinnor i traditionella kulörta kläder som är 
typiska här. I bakgrunden sticker det majestätiska Illimaniberget upp med sina 6 400 meter. Stadsturen tar er 
runt de viktigaste kulturella, historiska och arkitektoniskt intressanta platserna i La Paz. På Murillotoget ses 
Presidentpalatsen med ett klocktorn där tiden går baklänges. Med sina 8 kvinnostatyer som representerar de 
fyra årstiderna. Vi besöker katedralen, kyrkor och ger oss upp på utkikspunkten Quilli Quilli. Vi klämmer även 
in besök på Guldmuseet och Häxmarknaden innan vi tar bussen ut till Måndalen där tusentals år av erosion 
har format landskapet till monoliter vilket får platsen att verka närmast utomjordisk.

Dag 8:  
Tiahuanaco
Vi beger oss av runt 9 på morgonen för att åka 
till Tiahuanaco, en arkeologisk plats belägen ca 
72 km sydväst om staden. Det är en trevlig resa 
ut över Bolivias norra Altiplano (högplatå) med 
lamor och Aymarafolkets typiska färglada dräkter. 

Här finns lämningar från en civilisation som är äldre 
än Inkafolket och när dess rike var som störst täckte 
det ett område nästa lika stort som Skandinavien. 

Området i sig själv utgör den största attraktionen 
här, men det finns även två muséer som innehåller 
keramik och stenartefakter som hittats här. Vi ser 
bland annat Akapanapyramiden, det nedsänkta 
templet och Kalasaya, de stående pelarnas 
plats. Dessa har alla byggts efter stjärnorna 
och påvisar en tidig snillrikedom för att bland 
annat kunna transportera stenblock som väger 
uppemot 150 ton styck. Platsen har även en mängd 
stenmonoliter i form av figurer från mytologin.
Rundturen tar ungefär tre timmar att slutföra 
och det finns tid att ströva omkrinng innan 
det blir dags att återvända till La Paz.

Hotell: Rendezvous Hotel
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Dag 9:  
La Paz - Copacabana

Hotell: La Estancia Ecolodge
Måltider: Frukost, lunch och middag

www.sierratours.se

En resa åt nordväst slutar vid hamnstaden 
Copacabana, ett förcolombianskt religiöst och 
astronomiskt observationscenter vid stranden 
av den mytomspunna Titicacasjön. Namnet tros 
komma från den androgyna fruktbarhetsguden 
Kotakawana. Denna täta lilla stad på 3840 meters 
höjd firas världen över på grund av den mörka 
jungfrun i stadens kyrka, en religös ikon som 
knutit samman kotolicismen och urbefolkningen, 
Quechua och Aymara, i en gemensam tro. 

Denna skultpur, gjord av inkahärskarens son, blev 
på mitten av 1920-talet utnämnd som Nationens 
Drottning. Folk vallfärdar överallt ifrån för att se 
henne och det sägs att ifall hon skulle flyttas, kommer 
Titicacasjön att svämma över i en hemsk storm.

Resan fortsätter sedan ut på Titicacasjön med ett 
kort besök på Månön, en liten ö där solens oskulder 
bodde. Här bodde mängder av kvinnor under ett 
kyskhetslöfte och förberedde kläder och mat till de 
heliga ceremonierna samt höll igång den heliga elden. 

De blev utvalda av uppsatta personer vid 8-10 
års ålder för att leva här i 6-7 år utan att kunna 
lämna. Dessa kom sedan att bli konkubiner, 
fruar eller rituella offer. Idag bor endast ett 
fåtal familjer på ön och lever på fisket i sjön. 

Om man känner sig nyfiken kan man fråga någon 
av de lokala fiskarna ifall de skulle tänkas visa 
burarna som de använder för att fånga öringar.

Vid den lite större Solön hittas mängder med platser 
av arkeologiskt intresse. Det är den största ön i 
Titicacasjön och erbjuder vandringar i en stressfri 
miljö utan trafik och oljud med en spektakulär vy över 
sjön och bergen som kantar den. Myten säger att 
solguden själv bodde här och att hans son, den första 
inkan, Manco Capac och dottern Mama Ocllo föddes 
på ön. Platsen som är en av de viktigaste kulturella och 
naturliga monumenten i Sydamerika kom att bli ett 
viktigt centrum för riket ädlaste klass under inkariket.  

Vi fortsätter sedan till Solön där vi avlägger ett 
besök till soltemplet Pilcocaina (Där fågeln vilar), 
en helig byggnad med nischer i väggarna där man 
placerade wakas (heliga figurer). Värt att notera är att 
porten ligger österut för att släppa in morgonsolen. 

Efter besöket blir det en ”lamatrek” (vandring 
tillsammans med lamor) som tar ungefär 
en timme tills man kommer till La Estancia 
Ecoldoge som ligger ungefär 160 meter 
över Titicacasjön (4 000 meter över havet).
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Dag 10:  
Solön - La Paz

Hotell: Rendezvous Hotel
Måltider: Frukost, lunch och middag

Beroende på när ert internationella flyg avgår kan det ges möjlighet att utforska La Paz. 
I god tid innan flyget avgår får ni en transfer ut till flygplatsen för att påbörja er hemresa. 
På grund av tidsskillnaderna och avgångstiden kan ni återvända till Skandinavien dagen efter.
Måltider: Frukost

Efter frukosten har ni möjlighet njuta av öns 
stillhet och omgivningar innan att det blir dags 
att ta sig till och nedför den mäktiga Inkatrappan 
som leder till ungdomens källa. Vattnet sägs ge 
evig ungdom och lycka så passa på att ta ett 
smakprov innan det blir dags för lunch på Uma 
Kollu, en arkeologisk restaurang där man utöver 
middagen kan se antika föremål från inkatiden. 

Besöket på Isla del Sol avslutas med ett besök på 
den lokala hantverksmarknaden, där man kan stödja 
byborna i sin strävan att behålla sina traditioner. 

Från Copacaban blir det en bussresa mot La 
Paz som tar er tillbaka längs den sydöstra sidan 

av Titicacasjön. Under denna tur stannar vi i 
byn Huatajata.  Här finns bland annat ekobyn 
Andean Roots, som är en traditionellt byggd 
by där hantverkare utöver sina nedärvda yrken 
enligt gamla traditioner. Man kan träffa Urus 
Chipayakulturen och deras lerhyddor och tegeltorn.  

Det blir en visit i altiplanomuséet innan vi 
stiftar bekantskap med Limachi familjen 
som blivit världskända genom att bygga 
båtar till flertalet expeditioner, bland annat 
till Thor Heyerdahls berömda resor. Vi 
fortsätter sedan mot La Paz och hotellet.

www.sierratours.se

Dag 11-12:  
Hemresa
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FÖLJANDE INGÅR:

PERSONAL

Engelsktalande guide. Lokala professionella buss och båtförare.

BOENDE

Alla hotell är 3* och 4* med undantag för boendet i San Juan vilket är med en lokal familj. Om något av ned-
an hotell ej är tillgängliga vid restillfället bokar vi ett annat hotell i likvärdig standard.
Tourist Class hotell:

INTERNATIONELL OCH LOKAL TRANSPORT

TRANSFERS TILL OCH FRÅN FLYGPLATSER

Vid ankomst till olika flygplatser i Bolivia hämtas du av vår personal eller vår representant, som kommer att 
stå i ankomsthallen med en skylt med era namn på. Vid avresa skjutsas du återigen till flygplatsen. Ni kommer 
att få reda på när ni ska hämtas, när ni kommer till resedestinationen.

MÅLTIDER

Fasta avgångar året runt!

Pris per person från : 31 800 SEK         
Enkelrumstillägg standard: 2 900 SEK 

Inkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Bolivia med KLM, 
Air France och American Airlines.
Observera: Resan går utmärkt att förlänga med Madidi, 
Iguazu,  Machu Picchu m.m. Kontakta oss för mer infor-
mation och priser.

PRISINFORMATION

*

www.sierratours.se

- Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Bolivia.
- Alla flygskatter.
- Transfer till och från flygplatsen

- Nattbussen till La Paz från Uyuni
- Bussresor mellan orterna och till utflyktsmål
- Båttransport på Titicaca sjön
- Inträde till turer nämnda i programmet

1 natt på Boutique Mi Pueblo Samary, Sucre
1 natt på Hostal Tukos la Casa Real, Potosí
1 natt på La Petite Porte, Uyuni
2 nätter hos familjer i Saltöknen

1 nattbuss till La Paz från Uyuni
3 nätter på Rendezvous Hotel, La Paz
1 natt på La Estancia Ecolodge

Notes: Om du är vegetarian, har någon allergi 
eller andra speciella önskemål, vänligen meddela 
oss detta vid bokningstillfället.

- 10 Frukost
- 9 Luncher
- 9 Middagar

- Reseförsäkring. En bra policy som täcker alla 
aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall 
rekommenderas starkt och borde anses som en 
prioritet!
- Måltider som inte nämns i programmet
- Alkoholhaltiga drycker
- Dricks

DETTA INGÅR INTE


