Bolívia
A viagem passará por cenários de uma das maiores diversidades de paisagens e
experiências do continente americano. Altíssimas montanhas nevadas, altiplanos
desérticos, salares gigantescos, selva amazônica, cidades coloniais espanholas e um
dos países americanos com a maior proporção de população nativa com sua rica
cultura preservada e viva.
Nosso projeto social nesta viagem será voltada a comunidade de Chiaraque, próximo
à cidade de La Paz, formada por 25 famílias com aproximadamente 30 crianças que
frequentam uma pequena escola local. O projeto prevê a compra de uma bomba de
água, melhorias no sistema de captação e distribuição e no tanque de água que existe
próximo ao riacho de onde é captada a água.
Roteiro
Durante esses 19 dias, visitaremos alguns dos mais belos cenários da América do Sul.
Vamos conhecer Sud Lipez, com suas lagoas como que pintadas a guache, verde,
azul, avermelhada e seus flamingos cor de rosa, suas formações rochosas de formas
bizarras, e o lindíssimo Salar de Uyuni. Vamos conhecer duas cidades fascinantes, La
Paz e Potosí. Vamos ter a experiência marcante de entrar em uma mina de prata que
vem sendo explorada há cinco séculos e que ainda hoje é trabalhada da mesma
maneira que no século XVI. Vamos caminhar na Isla del Sol no imenso Lago Titicaca,
tendo como pano de fundo as montanhas nevadas da Cordillera Real. E terminaremos
nossa viagem com um lindíssimo trek que nos levará do campo base do Condoriri a
4700 metros de altitude até os Yungas, verdes vales de transição entre o altiplano e a
floresta amazônica, caminhando por uma antiga trilha pré inca. Uma viagem
imperdível!
1° Dia – Chegada a La Paz (traslado ao hotel não incluído). Recomendamos neste
resto de dia hidratar-se bem, fazer atividades leves e comer também uma refeição
leve. Desde o dia anterior ao voo recomendamos tomar meio comprimido de Diamox
duas vezes ao dia para ajudar no processo de aclimatação já que La Paz está a uma
altitude bastante elevada (3600 metros).
2° Dia – Dia livre em La Paz para conhecer a parte antiga da cidade ao redor da
catedral, visitar museus, ainda com atividades leves por conta da altitude.
3° Dia – Pela manhã bem cedo tomaremos o voo para a cidade de Potosí, a 4000
metros. Traslado ao hotel. A cidade está aos pés do Cerro Rico, uma montanha com
4800 metros de altitude que fez a riqueza do Império Colonial Espanhol com seus
riquíssimos depósitos de prata de, na época, extrema pureza. Se calcula que desde o
início de sua exploração, foram extraídas ao redor de 40.000 toneladas de prata. No
século XVI era a maior cidade da América do Sul. Apesar do baixo grau de pureza da
prata extraída hoje em dia, mais de 15.000 mineiros ainda trabalham nas minas da
mesma forma como se trabalhava séculos atrás. As condições de trabalho são
duríssimas e entre acidentes e problemas pulmonares causados pela constante
poeira, a sobrevida de um mineiro não passa de 15 anos de trabalho na mina.
Apesar de vermos esta dura realidade, uma visita às minas é fascinante. Antes de
entrarmos colocaremos um casaco grosso, capacete, botas e lanterna de cabeça.

Iremos, então, para o mercado para comprar presentes aos mineiros que consiste em
folhas de coca, chocolates, sucos e até bananas de dinamite e pavio!!! Por duas horas
caminharemos por estreitos corredores e veremos o método manual de trabalho como
há séculos e visitaremos a sala do “Tio”, como o demônio é chamado, e onde os
mineiros duas vezes ao dia depositam presentes para pedir permissão para poder
trabalhar na mina. À tarde visitaremos a Casa da Moeda, onde poderemos ver todo o
processo de manufatura das moedas da época colonial.
4° Dia – Manhã livre em Potosí. À tarde, viagem de 4 horas de duração de Potosí até a
agradável e pequena cidade de Tupiza, a 3160 metros de altitude. Traslado ao hotel.
5° Dia – Após o café da manhã iniciaremos uma viagem de 4 dias por uma das mais
lindas regiões do planeta, o Sud Lipez. Esta região de deserto de altitude oferece
paisagens deslumbrantes e variadas com estranhas formações rochosas, desertos
com paisagens lunares, lagoas de coloração verde, azul e vermelha e o maior lago de
sal do mundo, o Salar de Uyuni. Nos próximos 4 dias estaremos viajando em Land
Cruisers com um motorista e uma cozinheira e quatro pessoas por carro. Apesar das
estradas serem em boa parte inexistentes e os trajetos serem longos, a maravilhosa
paisagem nos manterá entretidos e fascinados. Dormiremos em hospedagens
bastante simples, sem banheiro nos quartos, e sem possibilidade de banhos por 3
dias. Nosso caminho nos levará por uma estranha paisagem lunar com cores
espetaculares. Dormiremos no pequeno vilarejo de San Antonio de Lipez.
6° Dia – Hoje chegaremos no ponto mais alto de nossa viagem, no vilarejo
abandonado de San Antonio Viejo, a 4700 metros de altitude. Seguiremos, então, para
a deslumbrante Laguna Verde aos pés do Vulcão Lincancabur, na fronteira com o
deserto de Atacama no Chile. Sem vento, as águas deste lago tingem-se de um tom
verde claro esmeralda sob o intenso azul escuro do céu de altitude. Para relaxar dos
desconfortos da estrada, nada melhor do que um banho nas fontes de água termal de
Chalviri. Seguiremos pelo Deserto de Dalí, que recebe este nome pelas formações
rochosas que lembram pinturas do famoso pintor espanhol. Em seguida visitaremos os
lagos de lama borbulhante do “Sol de la Mañana” e, ao final da tarde, chegaremos à
Laguna Colorada, onde dormiremos.
7° Dia – Antes de seguirmos viagem, teremos um tempo livre para caminhar pelas
margens da Laguna Colorada, uma das mais lindas desta viagem. Sua coloração
distintamente avermelhada contrasta fortemente com o azul sem nuvens do céu. Em
suas águas rasas centenas de flamingos cor de rosa se alimentam das algas que dão
a coloração à laguna. Durante o restante do dia passaremos por inúmeras lagoas de
sal e vulcões ativos. Dormiremos no pequeno povoado de San Juan.
8° Dia – Apesar do frio intenso, hoje acordaremos muito cedo para assistir ao
maravilhoso nascer do sol no Salar de Uyuni, o maior salar do planeta, medindo 150
por 100 quilômetros de puro sal! Após o café da manha no salar continuaremos nossa
viagem para o interior do salar até chegarmos na Isla del Pescado com cactos
gigantes de até 5 metros de altura.
No meio da tarde chegaremos à cidade de Uyuni, onde passaremos a noite no hotel.

9° Dia – Pela manhã cedo voaremos para La Paz, de onde viajaremos para o Lago
Titicaca, a 3812 metros de altitude. Este, que é o maior lago em volume de água da
América do Sul, tem 8562 quilômetros quadrados e pertence metade à Bolívia e
metade ao Peru. Hospedagem em hotel.
10° Dia – Hoje faremos um lindo passeio na Isla del Sol em uma caminhada de 4
horas, tendo como cenário as montanhas nevadas da Cordillera Real.
11° Dia – Viagem de 4 horas de Copacabana a próximo do campo base do Condoriri,
na Cordillera Real. O final do caminho será feito a pé por cerca de 2 horas. Chegando
ao campo base do Condoriri montaremos nosso acampamento. A partir deste dia e
nos próximos faremos nosso trekking acompanhados de nosso guia boliviano,
cozinheira, auxiliar de cozinha, muleiro e mulas que transportarão todo nosso
equipamento. Condoriri é uma das regiões de montanha mais bonitas da Bolívia com
várias montanhas entre 5000 e 5700 metros de altitude, destacando-se entre elas os
três picos nevados do Condoriri que se assemelham a um condor com suas asas
abertas.
12° Dia - Caminhada de 6 a 7 horas de Condoriri (4600 metros) a Ancoma (3800
metros). Hoje começaremos nosso trekking rumo ao sul na direção do Nevado Huyana
Potosí, subindo gradualmente rumo ao nosso primeiro passo do dia, a 5.000 metros.
Após uma pequena descida voltaremos a subir até alcançarmos nosso segundo
passo, também a 5.000 metros. A partir daí e pelo restante do dia desceremos por um
vale “misterioso” com bastante neblina e pequenas lagoas até chegarmos ao nosso
acampamento em Ancona, a 3800 metros de altitude.
13° Dia – Caminhada de 4 horas de Ancoma (3.800 metros) a Laguna Viscachani
(4.000 metros). Hoje teremos um dia mais curto passando pela comunidade de
Botijlaca, a 3.400 metros. A seguir retornamos nossa subida pelo vale até chegarmos
à linda Laguna Viscachani, a 4.000 metros, rodeado de vegetação de altitude andina e
pelas morenas das montanhas circundantes.
14° Dia – Caminhada de 4 horas da Laguna Viscachani (4000 metros) a Umapalca
(3800 metros). Continuaremos subindo pelo Vale do Zongo com suas lagoas de
altitude e com vistas impressionantes do Huyana Potosí e do Tiquimani. Após o passo
Liquemania, a 4400 metros, voltamos a descer até chegarmos ao nosso acampamento
no Vale de Umapalca, a 3800 metros.
15° Dia – Caminhada de 5 horas de Umapalca (3800 metros) a Sanja Pampa (4200
metros)
Este dia será basicamente de subida suave passando por lindas lagoas de montanha
de cores ocre e amareladas até chegarmos a um passo a 4400 metros para então
descer brevemente até nosso acampamento, a 4200 metros.
16° Dia – Caminhada de 6 horas de Sanja Pampa (4200 metros) a Challapampa (2800
metros). Hoje teremos uma mudança radical na paisagem ao nosso redor já que
começaremos nosso trekking nos vales montanhosos e terminaremos em uma floresta
tropical, a 2800 metros de altitude. O dia inteiro será de descida, às vezes bastante

íngremes, até chegarmos ao vilarejo de Chucura, a 3900 metros, onde nossa trilha se
juntará ao Choro Trek, um antigo caminho inca parte do extenso sistema de estradas
com mais de 30.000 quilômetros construídas pelos incas, unindo seu grande império
da Colômbia ao Chile. Nosso acampamento será às margens de um riacho em um
delicioso lugar para acampar.
17° Dia – Caminhada de 6 a 7 horas de Challapampa (2800 metros) a Buena Vista
(2400 metros). Hoje será o dia mais longo de nosso trekking, mas já sem altitude e
frio, já que estaremos caminhando por dentro de vales com vegetação abundante,
cachoeiras e riachos sempre seguindo pelo caminho com calçamento Inca. Estamos
nos Yungas, a região de transição entre o altiplano e a Amazônia boliviana e nosso
acampamento no pequeno vilarejo de Buena Vista nos dará excelentes vistas da
vegetação da região.
18° Dia – Caminhada de 5 horas de Buena Vista (2400 metros) a El Chairo (1900
metros) e viagem de 3 horas a La Paz. Como despedida deste lindo trek teremos uma
grande e árdua subida chamada de “Subida del Diablo”. A partir daí seguiremos por
entre pequenas subidas e descidas até o vilarejo de El Chairo, onde nosso ônibus
estará nos esperando para levar-nos de volta a La Paz. Hospedagem em La Paz.
19° Dia – Dia de visita ao projeto social em um vilarejo próximo a La Paz. Para isso
faremos um traslado até próximo ao vilarejo e de lá caminharemos por uma bonita
trilha por 3 horas. Voltaremos em nosso transporte a La Paz e ao nosso hotel.
20° Dia – Voo internacional (traslado não incluído).
SAÍDA
Chegada em La Paz – 03 de junho de 2018
Partida de La Paz – 22 de junho de 2018
PREÇO:
Parte Terrestre: US$ 3700,00 para grupo de, no mínimo, 8 pessoas
SINGLE SUPPLEMENTE INVOLUNTÁRIO: US$ 700,00
Conforme os clientes forem se inscrevendo na viagem serão feitos pares para a
divisão de quartos. Caso, ao final do período de inscrição alguém fique sem par, esta
pessoa terá de pagar um single supplement.
SINGLE SUPPLEMENT VOLUNTÁRIO: US$ 1400,00
Caso a pessoa escolha ficar em quarto individual pagará o dobro do single supplement
involuntário, já que por sua escolha outra pessoa do grupo também ficará em um
quarto individual.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
- Acomodação em hotéis em quartos duplos com café da manhã em La Paz, Potosí,
Tupiza e Copacabana;
- Barracas duplas durante o trekking;
- Alimentação completa durante o trekking e durante a viagem de Sud Lipez;

- Voo doméstico de La Paz a Potosí e de Uyuni a La Paz;
- Traslado de La Paz a Copacabana, de Copacabana ao campo base do Condoriri e
do final do trekking de volta a La Paz;
- Transporte em veículos 4x4 durante a viagem de Sud Lipez com quatro clientes por
veículo e com o acompanhamento de um motorista / guia e de uma cozinheira por
carro;
- Equipe completa com guia da Morgado Expedições, guias locais, carregadores e
equipe de cozinha;
- Barraca refeitório com mesa e banquinhos, barraca banheiro, barraca cozinha;
- Ingresso ao parque nacional e demais taxas;
- Passeios descritos no programa.
NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
- Alimentação nas cidades, a não ser os cafés da manhã;
- Gorjetas;
- Voos internacionais.
POLITICA DE CANCELAMENTO
A Adventure For More (A4M) cobrará uma taxa de cancelamento de 20% do valor da
viagem de clientes, caso a desistência aconteça entre 60 e 30 dias antes do início da
mesma e 50% de clientes que desistirem da viagem entre 29 dias e 15 dias antes da
data do início da viagem. Depois disso não haverá restituição de nenhuma parte do
pagamento.
Ação Social
Vilarejo Alvo: comunidade de Chiaraque, próximo à Cidade de La Paz
Ao sul da cidade de La Paz se encontra um pico rochoso conhecido como “La Muela
del Diablo. Em sua base se encontra a pequena comunidade de Chiaraque. Esta
comunidade é formada por 25 famílias com aproximadamente 30 crianças que
frequentam uma pequena escola local. Para chegar a esta comunidade tem que subir
um sinuoso caminho de terra que sai do bairro de Pedregal na zona sul da cidade de
La Paz a uns 45 minutos do centro. A maior parte dos homens e mulheres desta
comunidade partem muito cedo de suas casas em direção a La Paz para seus
trabalhos e voltam tarde da noite.
A principal carência do vilarejo é disponibilidade de água que no presente é bombeada
de um pequeno riacho que está a 100 metros abaixo de um velho tanque de onde
parte uma precária rede de canos levando água para as casas e plantações. Mas já há
vários meses estão sem água já que a velha e ineficiente bomba parou de funcionar.
OBJETIVO
1. Uma bomba de água de, pelo menos, oito HP
2. Melhorias no sistema de captação e distribuição
3. Melhorias no tanque de água que existe na parte superior do povoado ou
construção de um novo tanque com maior capacidade

4. Melhorias no tanque que existe próximo ao riacho de onde é captada a água
Todos estes consertos e melhorias beneficiarão a todas estas famílias, além de
abastecer a escola com água já que no momento ela também está sem.

