
 

 

 

 

 

 

Voorbeeldreis 21 dagen met Samaipata-de oude handelsroute/Ché route-Sucre-Potosí-Uyuni-

La Paz-Choro Incatrail  

 

Dag 1 Samaipata  

Aankomst in Santa Cruz en door naar Samaipata.  

 

In hartje Samaipata verblijf in een in de oorspronkelijke stijl gerestaureerd huis voorzien van de 

gemakken die men als reiziger / toerist zoekt. Er is een volledig ingerichte living, een keuken, een 

badkamer met warme douche (op gas), een patio, een overdekt zitgedeelte en een ruime tuin met 

uitzicht op de bergen. Het ligt op slechts twee blokken afstand van de Plaza en de winkeltjes en 

markt waar je inkopen kunt doen. Je kunt hier van een welverdiende rust genieten en je zult je er 

echt thuis voelen. In de ruime keuken kun je een kopje koffie maken of je eigen maaltijd bereiden. 

En natuurlijk kun je relaxen in de gezellige living of in een luie stoel in het overkapte deel buiten of 

in de zon. Eenvoudig maar wel gezellig! 
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Dag 2 Samaipata  

Vrije dag om even bij te komen.  

 

Tips  

 

 El Fuerte & museum, halve dag; je brengt een bezoek aan de indrukwekkende  

            archeologische site van El Fuerte, de grootste  

            bewerkte rots ter wereld en ruïnes. Hier     

            leefden in het verleden achtereenvolgens 

 Mojocoya´s en Chanés, Guaraníes, Inca´s en 

 later de Spanjaarden.  

 Bovenstaande is ook te combineren met een  

            wandeling of bezoek aan de drie watervallen 

 van Las Cuevas  

 Nationaal Park Amboró; de mogelijkheden 

voor een bezoek aan het Nationale Park 

Amboró variëren van een eenvoudige 

wandeling van circa twee uur tot een stevige wandeling van ongeveer zes uur. In het 

sprookjesachtige Nationaal Park Amboró zul je verschillende soorten vegetatie,  

 waaronder de reuzevarenbomen, te zien krijgen. Deze varenbomen kunnen wel 13 meter 

 hoog worden. In het park leven vele diersoorten zoals de neusbeur, gordeldier, poema, 

 jaguar, brilbeer, agouti, slangen en vele vogelsoorten. De kans dat je ze te zien krijgt is  

 niet heel groot, de dieren zijn erg schuw.  

 Bella Vista; je zult een rondwandeling van zes à zeven uur gaan maken onder begeleiding 

van een lokale gids van de gemeenschap die eveneens met je meeloopt. Dit is één van de 

mooiere dagtochten in de buurt door de verscheidenheid aan landschappen die je te zien 

krijgt; subtropisch bos, watervallen en prachtige vergezichten.  

 Condor Hike; dit is een behoorlijk pittige 

wandeling van zes uur. Je vertrekt vroeg uit 

Samaipata. Je zult in circa drie uur omhoog  

 lopen, over open berggebied, naar de plek  

 vanaf waar je de condors kunt zien. Eenmaal  

 daar aangekomen kun je je lunchpakket erbij     

 nemen. Je wacht totdat de condors vanuit               

            verschillende dalen het gebied binnen komen    

 zweven. Ze komen naar deze plek om uit te  

 rusten op de kliffen en te drinken uit een poel  

            die voor andere dieren en mensen onbereikbaar is.  

 La Pajcha waterval; deze tour is uitermate geschikt voor degene die de omgeving wil 

verkennen en een heerlijk ontspannen dagje wil hebben. ‘s Ochtends in twee uur naar La 

Pajcha waar je een verfrissende duik in het water van de hoogste en mooiste waterval in de 

streek kunt nemen. De waterval ligt in een bijzonder mooie omgeving waar je onder andere 

papegaaien kunt zien. 

 

Dag 3 La Higuera  

De eerste dag van trip over de oude handelsroute staat in het teken van de legendarische Ché 

Guevara. 

  

 

 



 

 

In Vallegrande bezoeken we het uitstekend gedocumenteerde museum ter ere van Ché en het 

ziekenhuis waar Ché´s lichaam aan de wereldpers en het volk werd getoond na zijn executie en  

we zien hier de op een muur gekopieerde afscheidsbrief aan zijn kinderen.  

 

We bezoeken het mausoleum waar Ché meer dan 30 jaar begraven heeft gelegen. ´s Middags  

gaat het via het authentieke dorpje Pucará door naar La Higuera. Dit is een prachtige route waar 

regelmatig de condor is te zien. In Pucará is er tijd om door de straatjes te slenteren en wellicht  

op de Plaza een praatje te maken met de vriendelijke bevolking. Indien de tijd het toelaat rijden  

we over een bergrug die mooi uitzicht biedt op de Río Grande via Abra de Picacho naar La  

Higuera. Overnachting in La Higuera in het romantische hostal dat in Ché´s tijd het huis van de 

telegrafist was. Omdat er geen (goed functionerende) elektriciteit is in La Higuera is het diner  

bij kaarslicht!!  

 

Dag 4 Villa Serrano  

Voor vandaag zijn er 3 opties:  

1. Bezoek aan de school waar Ché geëxecuteerd werd. Tegenwoordig is er een klein museum in 

gevestigd. Vervolgens gaan we de drie standbeelden ter ere van Ché bekijken op de Plaza. Daarna 

een wandeling van circa 3½ uur via de Abra de Batán naar de Quebrada del Churo, de plek waar 

Ché gevangen werd genomen. We maken een behoorlijke afdaling en klim. Na de lunch dalen we 

per auto af naar de Río Grande. 

 

2. Na het bezoek aan het museum en het bekijken van de standbeelden ga je downhill biken naar 

de Rio Grande. La Higuera ligt op ca. 2040m hoogte en je daalt in ongeveer 2 uur af naar circa 

1000m. Aan de oever van de Río Grande heb je gelegenheid om uit te rusten of je kunt even 

zwemmen in de rivier. Er rijdt een auto mee om je fiets op te halen en zelf word je opgehaald op 

de brug over de Río Grande om de reis te vervolgen.  

 

3. Na het bezoek aan het museum en het bekijken 

van de standbeelden dalen we per auto af naar de 

Río Grande. Daarna bezoek aan Nuevo Mundo,  

een 90 m hoge waterval (indien de weg- en  

weersomstandigheden dat toelaten). Er gaat een 

lunchpakket mee voor onderweg. De wandeling  

van de plek waar we de auto parkeren naar de 

waterval duurt ca. 45 minuten. Tijdens de afdaling 

van La Higuera naar de Río Grande krijgen we een 

prachtig en gevarieerd landschap te zien en 

waarschijnlijk papegaaien, gieren en andere vogels. 

Op de indrukwekkende brug over de Rio Grande  

                     maken we een stop. 

 

Het landschap tussen de Rio Grande en Nuevo Mundo is zeer afwisselend; cactussen, zwarte  

aarde, rode rotsen, uitzichten op de rivier en bergen. De rit gaat langs het gehuchtje El Oro met  

zijn witte huisjes, rode daken, zwarte aarde, groene bananenbomen en suikerriet.  

Het gaat verder naar Villa Serrano, een leuk plaatsje dat bekendheid geniet vanwege de grootste 

charango ter wereld die we er gaan bekijken als we voldoende tijd hebben. Dit op een gitaar  

lijkend instrument wordt tweemaal per jaar bespeeld door meerdere personen tegelijk. Van  

maandag tot en met vrijdag kan er ´s avonds een school bezocht worden waar kinderen leren de 

charango te maken en te bespelen.  

 



 

 

Dag 5 Sucre  

Weer op weg is het genieten geblazen van het veranderende 

landschap, hogere bergen, een andere stijl huizen en andere 

gewoontes. De rit gaat via Tomina en Zudañez richting 

Tarabuco. Onderweg is er een prachtige kloof en als er 

voldoende tijd is, lopen we er doorheen om te genieten van de 

natuur en om er fossielen te zoeken. Valt deze laatste dag van 

de tour op een zondag, dan ontbreekt een bezoek aan de 

kleurrijke markt van Tarabuco niet. Na de lunch verder naar 

Sucre, waar we je later in de middag naar het hotel in Sucre 

brengen. 

 

Dag 6 Sucre  

Sucre is de eigenlijke hoofdstad van Bolivia. Er zijn mooie kerken en straten met witte huizen en 

vanaf de heuvel heb je een prachtig uitzicht over de gehele stad. Aan het sfeervolle plein bevinden 

zich de beste restaurants van de stad.  

 

Excursie van een halve dag in een internationaal gezelschap naar de voetsporen van de Dino’s.  

De voetsporen zijn te vinden op een merkwaardige plaats, de afgraving bij een cement fabriek! 

Door het verschuiven van de aardlagen is de oorspronkelijk horizontale bodem hier verticaal komen 

te staan. Op die lagen zijn voetsporen te zien van grote en kleine dinosaurussen. Men probeert het 

geheel te conserveren maar de regen spoelt de lagen weg. Echter, daar onder vandaan komen 

nieuwe lagen met andere voetsporen.  

 

Dag 7 Sucre  

Vrije dag.  

 

Dag 8 Potosí 

Met het openbaar vervoer naar Potosí reizen in ongeveer 

3 uur tijd. Bij aankomst zelf naar het hotel.  

Potosí is zo ongeveer de hoogst gelegen stad ter wereld 

en dat is goed te merken: je bent vrij snel buiten adem 

als je zomaar wat door de straten dwaalt. Maar de 

koloniale kerken, paleizen en herenhuizen zijn prachtig. 

Verder is een bezoek aan de Cerro Rico heel bijzonder. 

In de tinmijnen kun je mijnwerkers onder ongelofelijke 

omstandigheden aan het werk zien. 

 

De voormalige Munt is nu een museum. Goed te zien is hoe 

munten in het verleden werden vervaardigd. Daar kwam 

paardenkracht aan te pas! De huidige Boliviaanse bankbiljetten 

worden overigens in Duitsland gemaakt.  

 

Dag 9 Potosí  

In de ochtend excursie naar de mijnen van Cerro Rico. Maak 

kennis met de rituelen van de mijnwerkers die hen beschermen 

tegen ongeluk. De omstandigheden waaronder gewerkt wordt 

zijn zwaar.  

 

 



 

 

In de middag vrij om te genieten van de koloniale kerken, paleizen en prachtige herenhuizen. 

Bij één van de kerken hangen veel zilveren objecten ter bescherming en verering. Als er wind is 

lijkt het wel een klokkenspel.  

 

Dag 10 Uyuni  

Bus naar Uyuni en overnachting in een simpel hotel waar je zelf heen gaat vanaf het busstation.  

 

Dag 11 Uyuni-Colchani-Isla Pescado-San Juan 

Vertrek van Uyuni naar Colchani waar het zout gewonnen en verwerkt wordt. De armoede in deze 

omgeving is groot. Kinderen zijn blij met nuttige dingen als schriftjes en kleurpotloden. Op het 

programma staan ook de "ojos de sal" (ogen van zout). In deze ogen komt ijskoud, genezend water 

omhoog. Dit water komt van de ondergrondse rivier van de Tunupa Volcano. Op weg naar Isla 

Pescado staan twee hotels die volledig van zout zijn gemaakt. Niet alleen de muren zijn van zout 

maar ook de bedden, tafels, stoelen etc. Geniet van de lunch bij Isla Pescado. De enorme cactussen 

doorbreken de witte vlakte van zout. Men zou bijna langlaufski’s willen onderbinden en gaan 

glijden. Aankomst in de middag in San Juan met bezoek aan de oude kerk met bijzondere 

begraafplaats. Diner en overnachting in een zeer eenvoudig hostel met gedeelde slaapkamers en 

faciliteiten.  

 

Dag 12 San Juan-Paso Leon-Lagunas-Laguna Colorada 

Na het ontbijt op pad naar de militaire check bij Chiguana, hier heeft u uw paspoort nodig. 

Gedurende de verdere trip worden er 

verschillende stops gemaakt zoals in 

"Paso de Leon" Om de Ollagua 

vulkaan te bekijken die enigszins 

actief is. Verder zijn er stops in de 

lagunas: Cañapa, Hedionda, 

Chiarcota, Honda en Ramiditas, om 

te lunchen en de drie verschillende 

soorten flamingo’s te zien: James, 

Andino and Chilian. In de middag 

aankomst in de prachtige "Laguna 

Colorada". Diner en overnachting, 

wederom gedeelde faciliteiten. 

 

Dag 13 Laguna Colorada-Uyuni-nachtbus La Paz  

Vroeg op voor een vroeg ontbijt en op pad naar geisers die sulfer stoom hoog in de lucht blazen.  

Bij de heetwater bronnen is er tijd om het vermoeide lijf te weken in het verkwikkende water.  

De lunch wordt gebruikt in Laguna Verde. De dag eindigt in Uyuni waar je op tijd bent voor de 

nachtbus naar La Paz. 

 

Verslag van een reizigster: Annemieke Buursink  

 

Ik ben een uurtje geleden aangekomen in Uyuni van een magische tocht van vier dagen door het 

Zuid-Westen van Bolivia.  

De reis in de 4 wheel drive begon in Tupiza, een klein stadje 2,5 uur van de grens met Argentinië.  

Samuel, de chauffeur en gids, heeft ons zonder al teveel problemen door tientallen verschillende 

landschappen geloodst.  

 

 



 

 

De twee keer dat de auto het begaf was de omgeving zo fantastisch dat niemand het erg vond 

om even te stoppen (zittend op een hoge rode klif met uitzicht op vulkanen en kleurrijke bergen, het 

enige dat je hoorde was je eigen ademhaling en de wind).  

Het ene moment rijd je rillend door de met sneeuw bedekte toppen van de Andes op het andere 

moment rijd je puffend door de woestijn met Dali-rotsen. Achter elke heuvel lag weer een andere 

kleurrijke wereld. De grond in Bolivia bulkt van de mineralen in allerlei kleuren. Onderweg hebben 

we natuurlijk lama´s gezien, maar ook struisvogels(!), roze flamingo´s op een hoogte van 5000 

meter, vicuñas (lijken een beetje op hertjes) en hazen met een lange staart waarvan ik de naam kwijt 

ben. Verder was er een groen en een fel oranje meer (kleur komt van de algen die in het meer 

leven). Elke keer denk je, oké dit is het mooiste wat ik ga zien op deze tocht en een half uurtje later 

weet je dat dit niet zo is.  

Vanochtend (om 4.30 uur op, net op tijd voor de zonsopkomst) was de grande finale, het grootste 

zoutmeer van de wereld! Het was werkelijk alsof je in de hemel stond. Het heeft vannacht een beetje 

geregend dus we stonden met onze blote voetjes in een grote spiegel op een immense witte vlakte. 

Het zonnetje scheen lekker en de paar wolkjes werden weerspiegeld in het laagje water.  

 

Ik kan niet omschrijven wat we allemaal de laatste vier dagen gezien hebben, het enige dat ik kan 

zeggen is: kom alsjeblieft hiernaartoe om het zelf te zien, dit ga je nooit meer vergeten!  

 

Dag 14 La Paz  

Bij aankomst transfer naar het hotel. 

 

Dag 15 La Paz  

Excursie naar Tiwanaku de belangrijkste opgraving van Bolivia.  

Tiwanaku ontstond waarschijnlijk al voor het jaar 200 en was de hoofdstad van een rijk dat in zijn 

bloeitijd (tot ca. 1000) ruwweg de zuidelijke helft van het latere Incarijk beheerste, dat wil zeggen 

Zuid-Peru, Noord-Chili, een flink stuk van Bolivia en een deel van Noord-Argentinië.  

De noordelijke helft van het latere Incarijk 

werd beheerst door het in het huidige Peru 

gelegen rijk van de Wari, Tiwanaku's grote 

rivaal. Het Tiwanaku-rijk telde waarschijnlijk 

zo'n miljoen onderdanen en werd later door de 

Inca's als een soort grootvaderbeschaving 

beschouwd.  

De stad bevatte onder andere een tempel, de 

"Verzonken Tempel", die er met zijn gouden 

versierselen en zijn gebeeldhouwde 

versieringen, indrukwekkend moet hebben 

uitgezien. Er was een ceremonieel plein van 

135 m bij 130 m, Kalasasaya geheten. Dit 

plein had verschillende monolithische steles, 

onder meer in de vorm van menselijke figuren. 

Bijzonder fraai is ook de monolithische "Zonnepoort", die versierd is met figuren en tekens die 

waarschijnlijk een kalenderfunctie hadden. Totdat de poort in de 20e eeuw verplaatst werd, scheen 

de zon er bij de zonnewende doorheen.  

Er was ook een tweetal piramides, de Akapana en de Puma Punku, die een gezamenlijke 

ceremoniële functie gehad moeten hebben.  

 

 

 



 

 

Dag 16 La Paz  

Vrije dag om door de stad te dwalen. Wie wil kan ook fietsen over de dodenweg. De trip gaat 

voornamelijk naar beneden en zoals de naam doet vermoeden is het niet geheel ongevaarlijk!  

 

Dag 17 Trekking  

De Choro Inca Trail voert door een adembenemend landschap met een enorme diversiteit en langs 

diverse pre-Columbiaanse ruïnes. In korte tijd kom je van de eeuwige sneeuw in een gebied van 

uitbundige vegetatie terecht.  

 

Vandaag ga je naar de op 4.850 m hoogte gelegen pas, Apacheta Chucura, klimmen. Dit is het punt 

waar de lange afdaling naar de Yungas begint... Na 6 uur wandelen kom je in het dorp 

Challampampa aan waar je kampeert.  

 

Dag 18 Trekking  

Je daalt verder af (natuurlijk zijn er ook wat klimmetjes!) naar de bodem van de valleien van de 

Yungas. De begroeiing wordt dichter en de temperatuur hoger. Na zes tot zeven uur wandelen kom 

je uiteindelijk aan in het dorp Sandillani. Hier is de vegetatie typisch subtropisch. Je kampeert in 

San Francisco. 

 

Dag 19 Trekking  

De trekking eindigt in het dorp Chairo na enkele uren wandelen. Een privé jeep zal je hier 

opwachten om je naar Coroico te brengen. Later in de middag keer je per lokale bus terug naar La 

Paz. Overnachting La posada de la Abuela Obdulia.  

 

Dag 20 Naar huis  

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis.  

 

Dag 21  

Aankomst. 


