
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldreis 23 dagen Bolivia – Chili - Argentinië 

 

Dag 1 La Paz 

Aankomst in La Paz en transfer naar het hotel. 

 

Op 3660 meter ligt de belangrijkste stand van Bolivia. La Paz herbergt vele musea, kerken en 

markten. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de heksenmarkt, een bijzondere markt in het 

centrum van de stad met onder andere dode lamafoetussen. Net buiten La Paz ligt een bizar 

landschap, Valle de la Luna. Een geërodeerd stuk woestijn met diepe kloven en verschillende 

soorten cactussen. Uitkijken geblazen, want zonder kennis van het terrein kun je diep vallen! 

 

Dag 2 La Paz 

Vrije dag en wennen aan deze voor ons laaglanders zo ongekende hoogte. Al wandelend kom je 

regelmatig adem te kort. Wees gerust, het gaat over! 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 3 La Paz 

Excursie naar de belangrijkste opgraving in 

Bolivia, Tiwanaku.  

  

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.  
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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 4 La Paz – Rurrenabaque 

Van de koude avonden naar de warme nachten, op 

naar de jungle. De 55-minuten durende vlucht van 

La Paz naar Rurrenabaque is het begin van een 

geweldig avontuur naar het noordelijke Bolivia. De 

eerste 20 minuten vliegt het militaire toestel over de 

Oriental Mountain Range van de Andes, de grillige 

besneeuwde bergtoppen steken prachtig af tegen de 

felblauwe lucht. Daarna wordt het landschap 

langzaam vlakker, en groener.  De luchthaven van 

Rurrenabaque is nog niet geasfalteerd, en de 

landing op gras is dan ook een opwindend moment. 

Op de luchthaven worden we opgewacht en naar 

een hotel in het piepkleine dorpje Rurrenabaque gebracht. ‘Rurre’ heeft een tropisch sfeertje, er zijn 

geen geasfalteerde wegen, maar wel genoeg leuke winkeltjes en barretjes om de tijd door te brengen 

met enkele andere toeristen of de gastvrije lokale bevolking. De middag is vrij om van dit 

kleurrijke, relaxte dorpje aan de oever van de Beni rivier te genieten. 

 

Dag 5 Madidi National Park / Chalalán 

Vroeg in de ochtend gaan we de Beni rivier op met onze kano en passeren we de spectaculaire Bala 

kloof. De wilde Tuichi rivier is onze toegangspoort naar het Madidi National Park en de Chalalán 

Eco Lodge, onze artistieke en comfortabele accommodatie. 

De rivier trip naar Chalalán zal ongeveer 5 uur in beslag nemen gevolgd door een 30 minuten 

durende wandeling naar de Eco lodge gelegen in het tropisch regenwoud aan de rand van het 

Chalalán meer. Na het inchecken heb je de gelegenheid voor een kanotocht bij zonsondergang om 

zo te genieten van Chalalan’s wildlife. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 6 Madidi National Park / Chalalán 

Na het ontbijt bij zonsopgang maken we een wandeling door het tropisch regenwoud richting 

Rayamayo en de Eslabón rivieren. Met een beetje geluk kunnen we verschillende tropische vogels 

en apen zien. Onze lokale gids zal ons alles vertellen over tropische planten, hun geschiedenis en 

het gedrag van de verschillende wilde dieren tijdens deze 5 uur durende wandeling.  

 

Vroeg in de middag weer terug naar de Lodge. Na de lunch lopen we door de  jungle naar “El 

Mirador” op de top van een heuvel, waar een spectaculair uitzicht over het meer en Madidi National 

Park wacht. Een fantastische ervaring is het afsluiten van deze dag met een nachtwandeling, waarbij 

je verschillende tropische dieren en planten kan zien die zich overdag schuil houden. 

 

Dag 7 Madidi National Park / Chalalán 

De derde dag brengen we door in het Madidi National Park in Chalalán waar je kan kiezen uit 

verschillende activiteiten zoals een wandeling door het regenwoud, vogels bekijken, zwemmen en 

een apen expeditie. De lokale gidsen van Chalalán zijn zeer ervaren en willen graag hun kennis over 

medicinale planten, tropische vruchten –en dieren met je delen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de avond staat ook weer een spannende belevenis op het programma: als de nacht valt glijden 

we in een kleine kano muisstil over het meer. De gids flitst met zijn zaklamp, en hier en daar zie je 

rode ogen oplichten. Dit zijn de kaaimannen, die, als het donker is, aan de oppervlakte komen op 

zoek naar eten. De kaaimannen zijn soms angstaanjagend dichtbij te benaderen! 

 

Dag 8 Madidi National Park – La Paz 

Na het ontbijt is het mogelijk een korte wandeling te maken, of in het meer te gaan zwemmen waar 

kaaimannen op de loer kunnen liggen…, overigens schijnen er ook piranha’s in het meer te huizen. 

Daarna volgt een vroege lunch en wandelen we terug naar de Tuichi rivier waar we op de boot 

stappen die ons terug brengt naar Rurrenabaque. De terugreis duurt ongeveer 3 uur en de vlucht van 

‘Rurre’ naar La Paz vertrekt doorgaans tussen 14:00 en 16:00. Transfer naar het hotel in La Paz.  

 

Dag 9 Nachtbus / tour Uyuni 

Nachtbus naar Uyuni en meteen op weg. Neem warme kleren mee voor in de bus want het kan koud 

zijn! Voor wie het te heftig is om meteen met de tour te starten kan eerst in Uyuni overnachten. In 

verband met weersomstandigheden kan het dagprogramma iets afwijken van het onderstaande. In 

drie dagen door een magisch landschap met zoutvlaktes, gekleurde meren, een woestijn met Dali 

rotsen en gekleurde flamingo’s. De zonsop- en ondergangen zijn weergaloos! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dag 10 Uyuni – Colchani – Isla Pescado – San Juan 

Vertrek van Uyuni naar Cholchani 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 vulkaan. 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 en 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 11 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 de ‘Paso 

de Leon’, om de Ollagua vulkaan te bekijken 

die enigszins actief is. Verder zijn er stops in de 

‘lagunas’: Cañapa, Hediodonda, Chiarcota, 

Honda en Ramiditas. Lunch en kans om drie 

prachtige soorten flamingo’s te zien: James, 

Andino en Chilian. In de middag aankoms bij de schitterende ‘Laguna Colorada’. Diner en 

overnachting, wederom gedeelde faciliteiten. 

 

Dag 12 Laguna Colorada – Laguna Verde – San Pedro de Atacama (Chili) 

Vroeg op en op pad naar de 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 bij het Laguna Verde. We vervolgen deze schitterende tour en passeren de grens met Chili. 

Hier nemen we afscheid van de chauffeur/kok en in een busje gaan we naar San Pedro de Atacama 

alwaar overnacht wordt. 



 

 

 

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 werd begeleid door Samuel, de chauffeur en 

gids, en hij 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 13 San Pedro de Atacama 

Vrije ochtend. In de middag de excursie naar de Maan- en Dodenvallei. Vanaf een hoge zandheuvel,  

die eerst beklommen moet worden (!), is er tijdens zonsondergang een schitterend uitzicht op de  

vulkaan en roodgekleurde bergen in de omgeving. Overnachting in San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

San Pedro de Atacama is een stoffig, heet dorpje en ligt in één van de weinige natuurlijke oases in 

de droogste woestijn ter wereld, de Atacama woestijn. San Pedro is erg toeristisch en heeft veel 

restaurantjes, hotelletjes en internetcafés. Het heeft de rijkste geschiedenis van het hele noorden, al 

duizenden jaren wordt deze natuurlijke oase door mensen benut. Het heeft vele, smalle straatjes 

waar het koloniale verleden veelal te bekennen is. Toch heeft dit dorpje ook nog veel van zijn pre-

koloniale structuur weten te behouden.  

 

Dag 14 San Pedro de Atacama 

Vroeg uit de veren voor het vertrek naar de Tatio geisers, want om de één of andere reden zijn deze  

in de ochtend het meest actief! De hobbeltocht in de jeeps naar de geisers toe blijkt uiteindelijk echt  

de moeite waard! De gids maakt ter plaatse een ontbijtje en kookt soms zelfs eitjes in het hete 

kokende water van de geiser. Naast de geisers kunnen er ook wilde dieren gespot worden: Zoals 

‘vicuñas’ (een beschermde lamasoort), vossen, ’viscachas’ (een soort konijn met spitste oortjes en 

een lange staart), ‘alpacas’ (lamasoort) en ‘ñandus’ (struisvogels). Tip: Neem extra warme kleding 

mee, want doordat de zon nog niet opgekomen is, kan het koud zijn. Daarna naar het kleine 

schaapherders dorpje Machuca. Hier krijg je een goede indruk van het harde, alledaagse leven in de 

Atacama woestijn. 

  

Dag 15 San Pedro de Atacama – Salta 

Lange maar prachtige busreis naar Salta in Argentinië, veelal over hobbelige wegen. Overnachting 

in Salta. 

 

In het hoge noorden hebben bergen bijnamen als 

‘het palet van de schilder’. Het is een puur Indiaans 

gebied waar men, vóór zelf te drinken, eerst wat 

drank op de grond gooit en zo "Pachamama, moeder 

aarde" te drinken geeft. Het landschap is ruig met 

een subtropische vegetatie, kloven, bergen en staat 

vol met cactussen. De dorpjes zijn indiaans maar het 

oude Spaanse koloniale verleden is alom aanwezig 

zoals in Cafayate, dé hoofdstad van de witte wijn.  

 

Die koloniale uitstraling heeft ook de stad Salta; dat in het verleden een belangrijke  handelsstad en 

tussenstop tussen Peru en het achterland van Argentinië was. Salta is een vertrekpunt voor mooie en 

spannende excursies. Een stad met een rijk verleden en een ontspannen en gezellige uitstraling, 

waardoor het de meest bezochte stad van het noordwesten is. Terwijl in Salta vooral de koloniale 

architectuur te bewonderen is, heeft het tegelijkertijd ook een provinciaals karakter, ondanks de 

bijna 400.000 inwoners. Door de warme tropische temperaturen is de stad één groot terras. De naam 

Salta betekent dan ook niet voor niets plaats om tot rust te komen (indiaans). 

 

Dag 16 Salta 

Vrije dag. Overnachting in Salta. 

 

Zo kan er onder andere een stadwandeling gemaakt 

worden rondom de 9 de julio (hart van de stad), 

waarbij je onder andere langs de kathedraal, het 

aartsbisdom, historisch museum en het stadhuis 

komt.  



 

 

 

 

Voor prachtige uitzichten neem je de teleférico (gondola) vanaf Parque San Martín naar de top 

(Cerro San Bernardo). Hier staat ook het beeld van generaal Güemes. Eet lekker op het terras van El 

Castillo, een in kasteelstijl gebouwd restaurant begroeit met Bougainville. 

 

Dag 17 Humahuaca 

Excursie naar Humahuaca, alle kleuren van de regenboog zijn in de bergen te zien! Je rijdt door ‘De 

vallei van de schilders’, een absolute must als je dit gedeelte van Argentinië bezoekt. De kleuren 

van de bergen zijn schitterend en geven de ouderdom van de bergen aan. In deze omgeving kan er 

traditioneel handwerk gekocht worden van goede kwaliteit. Bij het museum van Tilcara zijn er 

meestal handgemaakte sieraden van goede kwaliteit te koop die stuk voor stuk uniek zijn. 

Overnachting in Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 18 Cafayate 

Excursie naar het mooie Cafayate, het hart van het wijngebied. De rit is prachtig met vreemd 

gevormde canyons met de meest uiteenlopende kleuren. Je ziet geen dorpen, geen huizen, weinig 

auto’s, geen bomen en struiken. Alleen grote rotsformaties onder een strakblauwe hemel! 

Overnachting in Salta. 

 

Vanaf hier kan er gekozen worden om naar Buenos te gaan of naar Iguazú. Vanuit Iguazú kan men 

naar huis of kan er verlengd worden in Rio. 

 

Met Buenos Aires: 

 

Dag 19 Salta – Buenos Aires 

Transfer naar de luchthaven van Salta en vlucht naar 

Buenos Aires. Transfer naar het hotel in het centrum van de 

stad dichtbij de Avenida de Mayo. Het dakterras is heerlijk. 

 

Geen hoofdstad in Latijns Amerika is zo aangenaam om te 

verblijven. Met leuke wijken als La Boca, Palermo, 

Puerto Madero, Recoletta en het hart van de tango San 

Telmo is er voor ieder wat wils. Van modern en hip tot 

traditoneel en elegant. Er zijn aangename restaurants en 

vele winkels.  

 



 

 

 

 

Breng een bezoek aan het gerenommeerde Teatro Colon. Wandel langs de Avenida 9 de Julio, of 

over de Plaza de San Martín naar de kathedraal en het presidentieel paleis. Ga naar het beroemde 

café Tortoni’s op de Avenida de Mayo, een Grand Café uit de jaren 30. In de avond hebben ze er 

geregeld een tango-optreden dat niet voor de toeristen bedoeld is... Neem de oudste metro in Latijns 

Amerika. Lijn A heeft nog prachtige stations met tegeltableaus uit de beginperiode. Voor wie zelf 

wil dansen zijn er tal van Milonga avonden en tangocursussen. 

 

Dag 20 Buenos Aires 

In de ochtend stadstour om snel de leuke plekjes te leren 

kennen. In de avond bezoek aan een tangoshow. 

 

Dag 21 Buenos Aires 

Vrije dag om door deze heerlijke stad te dwalen. 

 

Dag 22 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 

Dag 23 Aankomst 

 

 

Met Iguazú: 

 

Dag 19 Salta – Iguazú 

Transfer naar de luchthaven van Salta en vlucht naar Iguazú. Transfer naar het hotel en rest van de 

dag vrij. 

 

Verder naar het noorden, op de grens met Brazilië en Paraguay, ligt Iguazu, dat "groot water" 

betekent in de indiaanse taal (Guarani). Het is niets te veel gezegd. De honderden grote en kleine 

stromen storten zich van grote hoogte naar beneden en leveren een fantastisch en vooral 

oorverdovend schouwspel op. El Garganta del Diablo, de Keel van de Duivel, is de plek waar het 

water van de rivier de Iguazu zich met donderend geweld naar beneden stort. Bijzonder is een tocht 

naar de watervallen bij volle maan, zeer romantisch! De Braziliaanse kant biedt meer een 

totaalbeeld van de watervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 20 Iguazú 

Vandaag een excursie naar de Braziliaanse kant van de watervallen voor het bredere overzicht.  

De verschillen tussen de Argentijnse en Braziliaanse kant van de watervallen zijn groot dus we 

raden aan om zéker beide kanten te zien!  

 

Dag 21 Iguazú 

Vrije dag om op eigen houtje de Argentijnse kant van 

de watervallen te bezoeken.  

Tip: een boottocht naar de watervallen, nat, nat, nat!! 

 

Dag 22 Naar huis  

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis.  

 

Dag 23 

Aankomst.


