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Bolivia  
 
Authentieke Andes cultuur op een actieve & comfortabele manier  

 
• Isla del Sol & Titicacameer 

• 4x4 excursie zuidelijk Bolivia 

• Condoriri Trekking 
 

Bolivia kent het grootste aantal inheemse bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika: quechua, Aymara & 
Guaraní zijn de voornaamste. 
We starten de reis in Toro Toro, met zijn diepe canyons, grotten en watervallen een bijzondere plek. 
Sucre is één van de mooiste koloniale steden in Latijns-Amerika waar een perfect klimaat heerst. 
In de nabijgelegen Cordillera de los Frailes wandelen we naar eeuwenoude rotsschilderingen. 
Tarija is wellicht de meest relaxte stad van het land, hier komen de beste Boliviaanse wijnen vandaan. 
 
Via uitzonderlijk mooie landschappen verkennen we uitgebreid het zuidelijke deel van Bolivia. 
Bizarre rotsformaties, desolate woestijnen, kleurrijke meren en enorme zoutmeren gaan aan ons voorbij. 
Sajama is het hoogste punt van Bolivia, een prachtige regio waar we warmwaterbronnen, meren en 
spectaculaire berglandschappen verkennen. 
We overnachten op Isla del Sol, idyllisch gelegen in het Titicacameer. 
Cordillera Real is met voorsprong de grootste bergketen van het land, Condoriri is zonder twijfel één van 
de knapste delen, hier maken we een 3-daagse trekking. 
Weinig steden ter wereld kennen zo’n spectaculaire setting als La Paz, de hoofdstad van Bolivia wordt 
gedomineerd door de Illimani-berg. 
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PROGRAMMA  
 

Dag 1 – 06.10 Brussel – Santa Cruz 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Santa Cruz de la Sierra. 
 

Dag 2 – 07.10 Santa Cruz – Cochabamba 
Aankomst in Santa Cruz de la Sierra, het commerciële centrum van het land.  
Aansluitend nemen we een binnenlandse vlucht naar Cochabamba, in het centrum van het land gelegen. 
Overnachting in een centraal gelegen hotel. 
Cochabamba 2550m 

 
Dag 3 – 08.10 PN Toro Toro 
We maken kennis met onze privé bus en de chauffeur die ons tijdens de reis zal vergezellen. 
Vanuit Cochabamba rijden we naar het Nationale Park Toro Toro, dat gekend is voor de vele grotten, 
watervallen en canyons. 
In de namiddag maken we met een lokale gids een wandeling naar El Vergel, een indrukwekkende canyon 
die we tot op de bodem afdalen. Hier vinden we weelderige natuur, watervallen en een rivier. 
Overnachting in Toro Toro op een rustige locatie. 
130 km – 3,5 u rijden - 4 u wandelen – 300m klimmen/dalen – Toro Toro 2450m 
 

Dag 4 – 09.10 PN Toro Toro 
Vanuit het dorp Toro Toro wandelen we naar de grot van Umajalanta, waar er ondergrondse rivieren, 
stalagtieten en stalagmieten te vinden zijn. Zo’n 4,5 km is geëxploreerd, wij bezoeken er een fractie van.  
Een boeiende ervaring die ons onderweg langs verschillende dinosaurusrestanten brengt, die veelvuldig in 
het park voorkomen.  
6 u wandelen – 200m klimmen/dalen – Toro Toro 2450m 
 

Dag 5 – 10.10 PN Toro Toro – Sucre 
Een mooie rit brengt ons naar Sucre, samen met La Paz de officiële hoofdstad van het land.  
Terwijl het parlement en de meeste overheidsinstellingen zich in La Paz bevinden is o.a. het 
hooggerechtshof nog steeds in Sucre. Deze compacte koloniale stad kent heel het jaar door een 
lenteklimaat. 
Overnachting in een comfortabel, centraal gelegen hotel.  
390 km – 7 u rijden - Sucre 2750m 
 

Dag 6 – 11.10 Sucre 
Sucre, ‘La Ciudad Blanca’ – de witte stad, geldt terecht als één van de best bewaarde koloniale steden in 
Latijns-Amerika. Het is zonder twijfel de mooiste stad in Bolivia met heel wat mooie koloniale gebouwen, 
pleinen en kerken. We verkennen de stad, enkele boeiende markten, kerken, pleinen en uitzichtpunten. s’ 
Avonds eten we in een uitstekend restaurant. 
Sucre 2750m 
 

Dag 7 – 12.10 Cordillera de los Frailes 
De nabijgelegen bergketen Cordillera de los Frailes biedt heel wat wandelmogelijkheden. 
Nabij het kerkje van Chataquila starten we onze wandeling naar Incamachay, waar eeuwenoude 
rotsschilderingen te vinden zijn.  
We genieten onderweg van de wijde berglandschappen met panoramische zichten. 
12 km – 6 u wandelen – 500m klimmen/dalen - Sucre 2750m 
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Dag 8 – 13.10 Sucre - Tarija 
Een korte vlucht brengt ons naar het zuiden van het land waar we de komende twee nachten doorbrengen 
in het relaxte Tarija. 
We verkennen het centrum, zijn verschillende pleintjes en koloniale gebouwen. De nabijheid van Argentinië 
vertaalt zich in een andere sfeer, de vriendelijke bevolking laat ons welkom voelen. 
Tarija 1855m 
 

Dag 9 – 14.10 Tarija 
In de omgeving van Tarija liggen verschillende spectaculair gelegen watervallen. Chorros de Jurina ligt in 
een prachtige vallei, die we na een korte rit met ons voertuig bereiken. Verder gaat het te voet via een goed 
aangelegd pad tot aan een uitzichtpunt waar we de waterval zien liggen.  
Wie wil kan tot aan de voet van de waterval gaan door een canyon. 
Na een typische lunch bezoeken we in de namiddag een bodega en proeven we uitstekende wijnen die hier 
verkrijgbaar zijn. ’s Avonds eten we in een restaurant op een aparte locatie waar vlees de specialiteit is. 
120 km – 3 u rijden – 2,5 u wandelen – 250m klimmen/dalen – Tarija 1855m 
 

Dag 10 – 15.10 Tarija - Tupiza 
Vanuit Tarija rijden we in westelijke richting tot aan Reserva Biológica Cordillera de Sama.  
Een afgelegen regio met mooie berglandschappen, enorme zandduinen, en meren waar een permanente 
kolonie flamingo’s verblijft. Na onze picknick rijden we verder tot aan Tupiza, een wild-west stadje in het 
diepe zuiden van Bolivia. De komende twee nachten verblijven we op een centraal gelegen locatie. 
305 km – 7 u rijden - Tupiza 2850m 
 

Dag 11 – 16.10 Tupiza 
Tupiza is vooral gekend voor zijn omgeving, die bestaat uit cactuslandschappen, canyons en 
indrukwekkende rotsformaties. Met een lokale gids verkennen we deze regio te voet, wie wil kan optioneel 
een excursie per paard maken. 
5 u wandelen - Tupiza 2850m 
 

Dag 12 – 17.10 Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
De komende 4 dagen is het terrein niet meer toegankelijk voor onze bus en maken we gebruik van 
comfortabele 4x4 voertuigen die toelaten het zuiden van Bolivia te verkennen. Vanuit Tupiza rijden we 
langs een veel minder bezocht deel van Zuid Lipez, rotsformaties en desolate landschappen gaan aan ons 
voorbij. 
We overnachten in de omgeving van Laguna Verde, een prachtig gelegen meer met groen water dat aan de 
voet ligt van de vulkaan Licancabur, 5920m hoogte. 
Accommodatie 4750m 
 

Dag 13 – 18.10 Zuidwest circuit 
Eenzame vulkanen die tot bijna 6000m hoogte gaan, liggen verspreid in deze aparte wereld.  
Vandaag bezoeken we ‘El sol de mañana’, enorme krachtige geisers, gelegen op grote hoogte.  
Je krijgt de kans om op bijna 5000m een warmwaterbad te nemen. 
Accommodatie 4200m 
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Dag 14 – 19.10 Zuidwest circuit 
We zetten onze trip verder en bezoeken kleurrijke meren, o.a. Laguna Colorada, dat zijn naam te danken 
heeft aan de oranje/rode kleur. Fauna hier bestaat uit guanaco’s, viscachas (een groot knaagdier), vossen, 
poema’s (die je zelden te zien krijgt), condors, marmotten, flamingo’s en vicuñas. 
We maken onderweg verschillende korte wandelingen, en komen langs woestijnachtige landschappen. 
Accommodatie 3900m 
 

Dag 15 – 20.10 Zoutvlakten Uyuni 
Een eerste kennismaking met de zoutvlakten van Uyuni stelt nooit teleur. Gigantische oppervlakken met 
zout bedekt, op sommige plekken tot 15m diep. Vandaag bezoeken we o.a. een hotel dat volledig uit zout 
gemaakt is, Isla de Pescadores, waar we enorme cactussen vinden op een eiland middenin de zoutvlakten, 
een apart treinenkerkhof, en het dorp Colchani, waar aan zoutwinning wordt gedaan.  
We overnachten in een degelijk hotel in het stadje Uyuni, dat aan de rand van de zoutvlakten is gelegen. 
Uyuni 3665m 
 

Dag 16 – 21.10 Uyuni – Sajama 
We rijden in noordelijke richting tot aan het Nationale Park van Sajama. Hier bevindt zich de hoogste berg 
van Bolivia: 6542m. Een rit die ons over de Altiplano brengt, een hoogteplateau van gemiddeld 3750m 
hoog. Droge condities, strakke wind, isolatie en beperkte mogelijkheden tot landbouw zorgen ervoor dat 
dit een harde regio is om te (over)leven, wat zich vertaalt in de introverte lokale bevolking.  
Overnachting in het park in verzorgde accommodatie. 
530 km – 7 u rijden - Sajama 3900m 
 

Dag 17 – 22.10 PN  Sajama 
Het Nationale Park van Sajama is tegen de grens met Chili gelegen, met schitterende zichten van de 
omliggende bergen, o.a. Parinacota en Pomerape, beiden + 6000m hoog.  
Warmwaterbronnen, geisers, typische fauna, waaronder lama’s en alpaca’s en uiteraard Sajama zelf, maken 
hier een lonende bestemming van. 
In de namiddag wandelen we tot een uitzichtpunt waar we een uitstekend zicht op Sajama hebben. 
Sajama 3900m 
 

Dag 18 – 23.10 Sajama – Isla del Sol 
We rijden verder in noordelijke richting, voorbij La Paz tot aan Copacabana, gelegen aan het Titicacameer, 
het op een na grootste meer van Latijns-Amerika (na Lago Nicaragua).  
Het wordt als de geboorteplaats van de Inca’s beschouwd en is voor velen een spirituele plek.  
We gaan per boot verder tot Isla del Sol, waar we overnachten op een rustig gelegen plek. 
415 km – 7,5 u rijden – 1 u varen - Isla del Sol 3800m 

 
Dag 19 – 24.10 Isla del Sol  
We maken een wandeling op het eiland, waar we schitterende zichten hebben van de ‘Cordillera Real’, de 
grootste bergketen van Bolivia die ten noorden van La Paz ligt. We leren een aantal eeuwenoude gebruiken 
kennen en nemen een typische lunch. In de namiddag kan je het eiland nog wat verder verkennen of wat 
relaxen om goed uitgerust te zijn voor de 3-daagse trekking. 

 
Dag 20 – 25.10 Isla del Sol – Laguna Chiarkhota 
Na het ontbijt varen we terug naar Copacabana waar ons voertuig ons staat op te wachten om richting 
Cordillera Real te rijden, waar onze 3-daagse trekking aan het Condoriri massief start.  
Een lokaal team zal ons vergezellen zodat iedereen de tocht op een comfortabele manier kan maken, je 
hoeft enkel je dagrugzak te dragen. 
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Vanuit Laguna Tuni wandelen we over eerst eenvoudig terrein, dat weinig hoogteverschil kent. 
We komen toe aan onze kampplaats Chiarkhota, dat aan de rand van het gelijknamige meer is gelegen. 
Wie wil kan in de namiddag samen met de lokale gids verdergaan tot aan Pico Austria, gelegen op 5200m 
hoogte. Een steile klim die wordt beloond met panoramische zichten van de omgeving. 
De landschappen aan onze kampplaats zijn impressionant, we zijn omgeven door besneeuwde bergtoppen 
en gletsjers.  
Er bestaat de mogelijkheid om vanuit de kampplaats terug te wandelen naar Laguna Tuni, om samen met 
de chauffeur naar La Paz te rijden. Kies je hiervoor dan worden de 2 overnachtingen in tenten vervangen 
door 2 extra nachten in La Paz. Dit alternatief houdt in dat je de trekking niet meedoet, maar samen met 
een lokale gids La Paz en de omgeving in detail verkend. De eerste dag verken je het centrum, de markten, 
de kathedraal en El Alto, een hoger gelegen stadsdeel (4000m). 
De tweede dag bezoek je in de voormiddag Valle de la Luna, bijzondere kleisteenformaties aan de rand van 
de stad. Na de lunch bezoek je enkele interessante museums en maak je kennis met de best bewaarde 
koloniale straten van de stad. In de namiddag arriveert de rest van de groep, terug van de trekking. 
1 u varen – 135 km – 3 u rijden – 3 u wandelen – Pico Austria 4 u wandelen 
700m klimmen/dalen - Kampplaats 4470m 

 
Dag 21 – 26.10 Laguna Chiarkhota – Laguna Wichu 
Na het ontbijt aan onze kampplaats wandelen we richting Aguja Negra, waar we beginnen te klimmen om 2 
passen over te steken: Jallayko 5025m, en Tillipata 5000m. We zijn nu uitstekend geacclimatiseerd 
waardoor dit geen hindernis meer vormt. Het blijft natuurlijk een inspanning, maar die wordt beloond met 
schitterende panoramische zichten. In de Jistana vallei lunchen we, nadien gaat het verder over een pre-
Colombiaans pad dat ons tot aan Laguna Wichu brengt. Onze kampplaats ligt aan de basis van de berg 
Maria Lloco. 
6 u wandelen – 600m klimmen/ 400 dalen – Kampplaats 4680m 
 

Dag 22 – 27.10 Laguna Wichu – La Paz 
Er wacht ons na het ontbijt opnieuw een pas, Milluni 5000m, na een afdaling bereiken we enkele meren die 
ons tot aan het basiskamp van Huayna Potosi brengt. Deze berg, 6088m hoog, is een populaire klim in de 
Cordillera Real. Ons voertuig staat ons hierop te wachten om ons naar de luchthaven van El Alto te 
brengen, voor de vlucht naar Santa Cruz. Overnachting in een comfortabel, centraal gelegen hotel. 
’s Avonds eten we in een goed restaurant in het centrum van de stad. 
5 u wandelen – 350m klimmen/dalen – 2 u rijden  

 
Dag 23 – 28.10 Santa Cruz – Brussel 
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. 

 
Dag 24 – 29.10 Aankomst Brussel 
Aankomst in Brussel 
 
 


	Bolivia
	Authentieke Andes cultuur op een actieve & comfortabele manier
	PROGRAMMA
	De nabijgelegen bergketen Cordillera de los Frailes biedt heel wat wandelmogelijkheden.
	Nabij het kerkje van Chataquila starten we onze wandeling naar Incamachay, waar eeuwenoude rotsschilderingen te vinden zijn.
	We genieten onderweg van de wijde berglandschappen met panoramische zichten.
	Een korte vlucht brengt ons naar het zuiden van het land waar we de komende twee nachten doorbrengen in het relaxte Tarija.
	We verkennen het centrum, zijn verschillende pleintjes en koloniale gebouwen. De nabijheid van Argentinië vertaalt zich in een andere sfeer, de vriendelijke bevolking laat ons welkom voelen.
	Tarija 1855m
	In de omgeving van Tarija liggen verschillende spectaculair gelegen watervallen. Chorros de Jurina ligt in een prachtige vallei, die we na een korte rit met ons voertuig bereiken. Verder gaat het te voet via een goed aangelegd pad tot aan een uitzicht...
	Wie wil kan tot aan de voet van de waterval gaan door een canyon.
	Na een typische lunch bezoeken we in de namiddag een bodega en proeven we uitstekende wijnen die hier verkrijgbaar zijn. ’s Avonds eten we in een restaurant op een aparte locatie waar vlees de specialiteit is.
	120 km – 3 u rijden – 2,5 u wandelen – 250m klimmen/dalen – Tarija 1855m
	Vanuit Tarija rijden we in westelijke richting tot aan Reserva Biológica Cordillera de Sama.
	Een afgelegen regio met mooie berglandschappen, enorme zandduinen, en meren waar een permanente kolonie flamingo’s verblijft. Na onze picknick rijden we verder tot aan Tupiza, een wild-west stadje in het diepe zuiden van Bolivia. De komende twee nacht...
	305 km – 7 u rijden - Tupiza 2850m
	Tupiza is vooral gekend voor zijn omgeving, die bestaat uit cactuslandschappen, canyons en indrukwekkende rotsformaties. Met een lokale gids verkennen we deze regio te voet, wie wil kan optioneel een excursie per paard maken.
	5 u wandelen - Tupiza 2850m
	De komende 4 dagen is het terrein niet meer toegankelijk voor onze bus en maken we gebruik van comfortabele 4x4 voertuigen die toelaten het zuiden van Bolivia te verkennen. Vanuit Tupiza rijden we langs een veel minder bezocht deel van Zuid Lipez, rot...
	We overnachten in de omgeving van Laguna Verde, een prachtig gelegen meer met groen water dat aan de voet ligt van de vulkaan Licancabur, 5920m hoogte.
	Accommodatie 4750m

