Bolivia

Inn i det ukjente
Tekst og foto: Roy Mangersnes
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Dampen stiger opp foran soloppgangen ved Sol de Mañana, 5200
meter over havet. Nikon D3X, 24-70/2.8, f/22,NATUR&FOTO
1/6 sek, 100 ISO.49

Fotoreisen

B

olivia regnes som det fattigste landet i
Sør-Amerika, men samtidig er det enormt
rikt på natur. Bli kjent med landet som
huser noen av verdens tørreste ørkener og 		
rikeste skoger.

Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe med naturområder som ikke
”alle andre” har fotografert i hjel tidligere. Da jeg under en reise til
Sør-Georgia og Antarktis fikk et kort innblikk i den mangfoldige søramerikanske naturen, begynte tankene å rulle. Allerede mens jeg var
i Tierra Del Fuego i Argentina, tok jeg en telefon til en venn som driver
den flotte organisasjonen Boliviafamilien. Slike kontakter er gull verdt
i denne delen av verden, der logistikk ofte er den største utfordringen
du står ovenfor. Ett år senere landet jeg på verdens høyest beliggende
internasjonale flyplass, El Alto utenfor La Paz, over 4000 meter over
havet. Et eventyr var i ferd med å begynne.
På den første turen min til Bolivia ønsket jeg å utforske noen av de
røffeste miljøene i landet, og kanskje de som skiller Bolivia fra mer
vanlige fotoreisemål – Altiplano. Det er mulig jeg var en tanke naiv
da jeg leide meg en 4-hjulstrekker i La Paz, som er den administrative hovedstaden (Sucre er den offisielle) og begynte å kjøre. La Paz
har i overkant av to millioner innbyggere, og jeg fikk en følelse av at
samtlige av dem var ute og spaserte i gatene eller kjørte rundt i de
mange taxibussene. Heldigvis kom jeg meg til slutt ut av byen og
satte snuten sørover.
Lettere preget av den tynne lufta i 4000 meters høyde tok jeg det
rolig det første stykket, og fikk oppleve spennende geologi og ukjente
fugler og dyr. Mest iøynefallende var de store flokkene med domestiserte lamaer som gresset i dalene, mens rosa andesflamingoer vadet
langs bredden av de større vassdragene.
En mangfoldig ørken. Etter et par dagers reise kom jeg til
den vesle byen Uyuni, på kanten av verdens største saltørken. Salar
de Uyuni strekker seg over hele 10 582 km2, noe som er betydelig

større enn hele Aust-Agder fylke. Her finnes faktisk halvparten av
verdens kjente forekomst av litium, og mye tyder på at myndighetene
nå ønsker å utnytte den inntektsgivende ressursen. Hva dette vil bety
for nasjonalskatten, gjenstår å se, men det er noe å tenke på for oss
fotografer som gjerne er storforbrukere av litium-ionbatterier.
Denne delen av Bolivia er ganske ugjestmild, og kartene mildt sagt
dårlige. Av den grunn frarådes du på det sterkeste mot å reise hit på
egenhånd. Jeg hadde leid meg en guide/sjåfør, og sammen med ei
kokke skulle vi tilbringe fem dager i ørkenområdene.
Første dagen suste vi over saltslettenes endeløshet. Det er lett å
forstå at noen kan føle seg fortapt i det store intet. Kun de tørre saltkrystallene som dannet symmetriske åttekanter på overflaten, brøt med
enkelheten. I kanten av saltsletten la vi oss til for natten, og jeg fikk mitt
første møte med den sjeldne punaflamingoen. Denne flotte arten var
antatt utryddet frem til 1930-tallet da det ble oppdaget en hekkebestand i disse områdene. I dag teller bestanden om lag 12 000 individer.
I løpet av de neste par dagene besøkte jeg ei øy bygd opp av
forsteinede koraller fra den tiden da saltsletta var en stor sjø. Jeg fikk
gå inn i grotter og dykke inn i historien til innbyggerne i området. Flere
steder fikk jeg se åpne graver der de døde hadde ligget eksponert
for vær og vind i over 3000 år. Enkelte av klesplaggene var relativt
intakte; gode eksempler på hvor tørre disse områdene er.
Helt sør i ørkenlandskapet ligger de fascinerende sjøene Laguna
Colorada og Laguna Verde, sentralt i Edvardo Avaroa nasjonalpark.
Colorada var nominert til et av verdens naturunderverker og var et syn
av en annen verden. Ulike mineralske sammensetninger gjør at vannet
er tomatrødt, og sammen med en stor bestand av punaflamingo, i
tillegg til både chile- og andesflamingo, ble dette et svært spennende
besøk. Fotogent var det også. Laguna Verde, på den andre siden, er
en grønn sjø på grensen til Chile. Her er det relativt tomt for liv, mye
på grunn av at vannet er fullt av arsenikk!
En tidlig morgen pakket vi bilen og kjørte opp i fjellsiden i stummende mørke. Allerede klokka fem om morgenen ankom vi Sol de
Mañana på 5200 meters høyde. Det termiske området hveser mot
deg med geysirer og boblende svovelkilder. På ustødige føtter balanserte jeg mellom de boblende kratrene og forsøkte å komponere
bilder, med stadig økende skallebank og tåkete blikk. Kombinasjonen
Mektige fjelltopper på over 6000 meter tårner seg opp i fjellkjeden Cordillera Real. Nikon D3, 500/4, f/9, 1/125 sek, 200 ISO.

Punaflamingoer beiter langs saltørkenen Salar de Uyuni etter solnedgang. Nikon D3X, 70-200/2.8, f/9, 1/8 sek, 320 ISO.

av lett høydesyke og stanken av svovel gjorde fotograferingen til en
prøvelse, men da sola bikket over kanten, lettet trykket. Etter en drøy
halvtime med spennende lys var det på tide å komme seg ned igjen,
der et bad i varme kilder ventet.

		
		
		
		

«På ustødige føtter balanserte jeg
mellom de boblende kratrene og
forsøkte å komponere bilder, med
stadig økende skallebank og tåkete blikk.»

Selve vulkanen er ikke aktiv lengre, men det finnes mye termisk
aktivitet i området med varme kilder og putrende vulkaner like i
nærheten. Rundt fjellet vokser et kompakt lite tre som kalles quenua
(Polylepis tarapacana), og som utgjør verdens høyestbeliggende
skog. Skoggrensen her strekker seg opp til over 5000 meter over havet! Området er svært rikt på dyreliv, hvor ulike lama-arter er de mest
iøynefallende.
Ville vikunjaer beiter sammen med lama og alpakka i de gresskledde liene. Mennesket har flere ganger forsøkt å temme vikunjaer uten
hell. Ull fra dette dyret regnes som det fineste, vel skikket for konger.
Tre vikunjaer holder øye med omgivelsene i Sajama nasjonalpark.
Nikon D3, 500/4, f/4, 1/800 sek, 400 ISO.

Edvardo Avaroa nasjonalpark kan by på de mest fantastiske landskap, men også dyrelivet er fascinerende. Det er ikke mange arter
som trives i dette ekstreme miljøet, men de som finnes her, er absolutt verdt å bruke tid på. I tillegg til de tidligere nevnte flamingoene fikk
jeg fine opplevelser med en rekke andefugler, fjellnandu, andesrev,
pampashare og lamaens ville slektning, vikunjaen.
De ville lamaenes rike. Vel tilbake i Uyuni lesset jeg igjen utstyret over i min egen bil og startet reisen mot nord. Nå var målet Sajama nasjonalpark, med landets høyeste fjell – vulkanen med samme
navn. Reisen tok to dager, mye på grunn av en ”snarvei” som viste
seg å være en offroad trasé som kun var åpen i den tørre årstiden.
I Sajama måtte jeg overnatte i telt, så jeg fant meg likeså godt et
område ved et vann. Bredden var i aller høyeste grad fuktig og sølete,
men det ble da noen bilder på morgenkvisten, med den fascinerende
kjempesothøna som et av høydepunktene. I tillegg fikk jeg flere vakre
ender på fint hold her.
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For å få tak i ullen drives dyrene sammen og fanges i store nett. Etter
å ha blitt klippet, slippes de tilbake i fjellet. På den måten utnytter de
lokale stammene ressursen på en bærekraftig måte.
Som en enorm kontrast til de tørre områdene i sør ligger Titicacasjøen vest for La Paz, på grensen til Peru. Den gigantiske sjøen ligger
3810 meter over havet og regnes som den høyestbeliggende innsjøen
i verden, en viktig turistattraksjon for begge landene som grenser til
den. Selv tilbrakte jeg kun et par dager her. Sjøen ligger vakkert til
ved foten av Andesfjellene. Den klare luften, sammen med et svært
vekslende vær, ga mange spennende lyssituasjoner jeg kunne jobbe
med. I tillegg finnes et rikt fugleliv ved sjøen, blant annet et par arter
som ikke finnes noen andre steder i verden.
Da jeg etter tre uker kjørte inn i La Paz klokken halv seks om morgenen for å levere bilen, var jeg rimelig klar på at jeg skulle tilbake.
Over Andesfjellene og ned i tåkeskogen. Et år senere
var jeg tilbake i La Paz. Sammen med en kamerat befant jeg meg på
kontoret til Eco-Bolivia, der vi satt og ventet på Rosamaria Ruiz med
en kopp koka-te og et nummer av National Geographic fra 2000. Ruiz
er en kjent personlighet i Bolivia og en av hovedpersonene i bladet
jeg satt og leste i. Hun har gjennom lang tid vært en iherdig forkjemper for urbefolkningen, og for naturen i landet sitt. I tillegg har hun
kjempet for kvinners rettigheter i et land der de fremdeles snur seg
undrende etter kvinnelige sjåfører.
En liten kvinne i 60-årene kom inn i lokalet. Hun haltet fremdeles
etter å ha blitt alvorlig skadet av en kaiman tre år tidligere, men det er
tydelig at det var en sterk kvinne som møtte oss. Det oste autoritet og
livserfaring av Rosamaria, og over de neste to ukene skulle jeg få del i
hennes erfaringer.
Da bilen var ferdig pakket for ekspedisjon, begynte vi turen ut i de
travle gatene i La Paz og El Alto, med retning Titicaca og det mektige
fjellmassivet Cordillera Real, en del av verdens største fjellkjede:

Choco Mano fisker etter piraja ved solnedgang. ”Van Damm” styrer båten.
Nikon D3X, 24/3.5 tilt/shift, f/3.5, 1/80 sek, 200 ISO, SB900 blits.

Andesfjellene. Vi passerte Titicaca relativt raskt og begynte klatringen
over fjellet. I to dager reiste vi mellom fjellene. Lamaer beitet i åssidene, og fjellkarakaraen, en type rovfugl, tittet på oss langs veien.
Bilen, en Landcruiser fra 1989 med hull i gulvet, skranglet godt på de
grusete fjellstiene av noen veier, mens sjåføren rolig tygget på ”ballen”
sin med koka.
Det er faktisk lovlig å dyrke koka i Bolivia. Planten er opphavet
til kokain og andre narkotikum, men over hele Bolivia tygges de
tørkede bladene åpenlyst og legalt. De medisinske konsekvensene
av kokatyggingen kan sikkert diskuteres, men på vei ned fra fjellene

Skogen langs Mapirielven er ekstremt frodig, og i klippene over hekker de sjeldne militæraraene. Nikon D3X, 28-300/3.5-5.6, f/5.6, 1/250 sek, 200 ISO.

Flere steder langs elvebredden samlet sommerfugler seg for å suge i seg salter. Nikon D3S, 500/4, f/9, 1/1000 sek, 1250 ISO, SB900 blits.

fikk vi se de økologiske konsekvensene. Det er mye gull i området,
og de senere årene har lykkejegere flyttet inn i området med familiene
sine. Der disse bosetter seg, blir skogen ryddet med flammer, flere
steder er dette rik tåkeskog, for å gjøre områdene tilgjengelige som
dyrkningsareal. Ettersom flere flytter inn, utraderes skogen og leveområder for brillebjørn, aper og kolibrier. Når skogen fjernes, vaskes
jordsmonnet bort, og sammen med kvikksølv som nyttes i gullgravingen, skaper dette ulevelige forhold også i elvesystemene i området.
Fattige bønders jakt på lykke får, som mange andre steder i verden,
store negative konsekvenser for naturen. Når politikerne i tillegg sitter
urørlige når ulovlige veier etableres i skogene, blir det vanskelig å
hindre ytterligere utarming av tåkeskogene.
Ved nede i Consata merket vi at klimaet endret seg drastisk. Den
kalde, klare luften i fjellene, var blitt byttet ut med en trykkende varme
Roy Mangersnes fotograferer sommerfugler langs elvebredden.
Foto: Marius Harlem.
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typisk for tropene. Da var det deilig å bytte ut bilen med en elvebåt
og gli rolig ut på Mapirielven. Dette er en av et mangfold elver som til
slutt ender opp i den enorme Amazonasfloden.
Madidi nasjonalpark. I tre dager fløt vi nedover elva, like i
utkanten av den gigantiske Madidi nasjonalpark, som Rosamaria i
sin tid var med på å etablere. I dag regnes Madidi som et av verdens
mest artsrike områder, men samtidig er regnskogen her under sterkt
press fra flere ulike hold. Det er store ressurser i området, i form
av gull, tømmer og olje, samt et stort potensial for utbygging av
vannkraft. Rosamaria har i alle år kjempet for Madidi, og har derfor
fått en spesiell posisjon i denne delen av landet og i de politiske kretsene. I enkelte områder er hun elsket, mens andre har lagt henne for
hat i et slikt omfang at de gjerne ser henne død. Kampen for naturen
er til tider farlig i Bolivia.
Underveis på elva så vi utrolig mye spennende dyreliv og landskap.
Jeg hadde den beste plassen i båten og satt til enhver tid klar med
kameraet for å dokumentere reisen. Spesielt spennende var de store
ansamlingene av sommerfugler langs elvebredden. Disse bestod ofte
av flere ulike arter, og ble tiltrukket av saltet rundt omkring. Gjerne
på steder der dyr har urinert. På et tidspunkt måtte også guiden min
lette på trykket i det skjulte. Han syntes naturlig nok at det var veldig
morsomt når han så meg ligge uvitende på magen og fotografere
sommerfugler på samme sted en stund senere.
De mange sandfluene og svettebiene gjorde fotograferingen i
vannkanten til en prøvelse for kropp og sinn. Etter hvert fant jeg ut
at det beste var å ligge halvveis ute i elva og heller ta risikoen med
kaimaner enn å bli spist opp av fluer. Dessverre kom jeg til denne
løsningen noe sent og endte opp med kraftig infeksjon kombinert
med en allergisk reaksjon fra alle bittene. Det ble derfor et par dager i
sykeseng med antihistaminer da vi kom ned til sivilisasjonen.
Fra det vesle tettstedet Rurrenabaque ble vi etter et par dager
fraktet videre ut i et vernet regnskogområde på grensen til Madidi, der
vi skulle tilbringe de neste fem dagene. Området ble, etter sigende,
kjøpt av midler bevilget fra National Geographic og forvaltes som en
del av Madidi nasjonalpark. Jeg fikk raskt inntrykk av dette var et
NATUR&FOTO 53
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En liten ekornape titter mot lyset fra trekronene i regnskogen. Nikon D3S, 500/4, f/4.5, 1/1000 sek, 2000 ISO, SB900 blits.
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rikt område med hundrevis av spennende fugler, pattedyr, reptiler og
insekter. Campen vi bodde på, lå ved lagunen der Rosamaria noen
år tidligere var blitt angrepet av kaiman, så vi holdt oss på land. Det
grønne vannet, kombinert med piraja, piggskater og kaimaner, var
uansett ikke særlig innbydende, selv i 40 grader pluss.
Vi våget oss derimot ut på kanoturer og fikk se spennende arter
på kloss hold. Spesielt artig var det å se hoatzinen, en unik og svært
primitiv fugl som hekker i trærne langs bredden. Da sola gikk ned,
våknet også en rekke andre arter til liv. I lyset fra hodelykten så vi
skinnet fra hundrevis av kaimanøyne og store vannflaggermus som
fanget fisk.
Om morgenen våknet vi av lyden av brølaper i det fjerne, i god tid
før soloppgang. Den enorme lyden disse primatene lager for å kommunisere med artsfrender, er noe av den mest imponerende lyden jeg
har hørt i dyreverden. På tross av kraftige lydytringer var brølapene
vanskelige å se, og følgelig også vanskelige å fotografere der de satt
oppe i 15-20 meter høye tretopper.
I stedet var det gode muligheter for å fotografere andre aper. Hver
dag kom en stor gruppe ekornaper og kapusinaper innom campen.
Fra taket fikk jeg en bra vinkel på de små apene. Som et ledd i et
program for å ta vare på den truede edderkoppapen blir det også
drevet et lite senter like i nærheten, der foreldreløse aper blir forsøkt
gjenutsatt i naturen. Det var svært interessant å besøke dette senteret
og få nærkontakt med den svært spennende arten. Med apen Pepe
sittende i fanget kunne jeg vanskelig forestille meg at disse dyrene blir
jaktet på og servert som en delikatesse blant stammene i skogen.
På turen ble det lagt ned en del krefter i å forsøke å fotografere
regnskogens mange pattedyr. Da vi flere steder fant spor etter jaguar,
var det jo klart at denne arten stod høyt på lista, men også tapir og
skogsvin fantes i området. Ved flere anledninger ble det gjort forsøk
på å vente på oppbygde plattformer i skogen. Disse var satt opp
på strategiske steder der dyrene gjerne kommer innom for å ta et
sølebad, eller der de hadde sine faste ruter. Nå skal det sies at i løpet
av fire kvelder og morgener på slike plattformer, endte jeg opp med
å få bilde av noen duer og en frosk. Ingen stor suksess, men spennende var det.
De fleste bildene av pattedyr ble gjerne tatt under vandring i
skogen. Vi gikk da sammen med våre to trackere mens de delte sin
fascinerende kunnskap om skogens mangfoldighet. Et øyeblikk ble
det servert bark fra ”cayennetreet”, og i det neste fikk vi lukte på
”hvitløkstreet” og smake på noen nøtter som allerede var fordøyd en
gang av nesebjørner. Stemningen ble høy blant guidene våre, Choco
Mano og ”Van Damm”, da vi fant viltvoksende koka i skogen. På et
Roy Mangersnes venter på at dyrene i regnskogen skal vise seg frem,
sammen med guidene Choco Mano og ”Van Damm”.
Nikon D3X, 14-24/2.8, f/3.5, 1/125 sek, 200 ISO. Foto: Rosamaria Ruiz.

tidspunkt forsvant Choco inn i mørket, for så å komme smilende tilbake med både bananer og ananas i armene. Rosamaria sa en gang
mens vi satt i skogen: ”Hvordan kan vi hogge ned denne skogen når
det er denne som gir oss livet.”

		
		
		
		

«Rosamaria sa en gang mens vi
satt i skogen: ”Hvordan kan vi hogge
ned denne skogen når det er denne
som gir oss livet”.»

«Menneskeetende villsvin». Det var viktig for meg at trackerne hadde god kunnskap om dyrelivet i skogen, og det må jeg si de
hadde. Choco var en kløpper på å imitere dyr og satte gjerne i gang
et kor med brølaper, eller kommuniserte ivrig med kapusinapene som
svingte seg i trekronene. Mens vi listet oss stille gjennom den kokende varme skogen, stoppet Van Damm rett som det var for å lytte
og lukte. Innimellom prikket han seg selv på nesa og hvisket: «pigs!»
Forsiktig tok vi av stien og forsvant inn i den tette jungelen. Stadig
stoppet han med en fot i steget for å hente informasjon. Etter noen
hundre meter begynte også jeg å kjenne en lukt som kunne minne om
gris, og i det fjerne hørte jeg svake grynt og små skrik. Forsiktig listet
vi oss nærmere de ”menneskeetende” villsvinene.
Villsvinene her er ikke spesielt store, men de har fått et fryktinngytende rykte da de gjerne opptrer i store flokker. Møter du dem i smågrupper, er det ingen problem, men treffer du på en flokk på 120 griser,
er det best å sikte seg inn på beste og nærmeste tre. Istedenfor å
rømme, forsvarer de seg ved å gå til angrep. Det er klart at pulsen var
høy da vi nærmet oss lydene i den mørke skogen. Med ett var vi tett
på flokken og huket oss sammen inntil en trestamme. Kameraet var
fremme, men det var vanskelig å finne dyrene i den tette undervegetasjonen. Plutselig skimtet jeg en skygge bare noen meter unna, og
før jeg visste ordet av det, satt vi helt oppi flokken. Det var trolig ikke
mer enn 10-15 dyr, men det var en intens opplevelse som dessverre
ikke ga det helt store fotoutbyttet.
Det ble også en rekke andre spennende dyremøter på disse vandringene. En klatrende maursluker ble nøye fotografert. Den største
utfordringen i denne situasjonen var å holde den hissige myggen
unna. En kveld vi vandret tilbake i stummende mørke, gikk vi rett på
to tapirer midt i en hyggestund. For ikke å skremme dyrene ble lyktene slukket. Opplevelsen av å ha to tapirer brakende i underskogen
på kloss hold ble derfor bare ivaretatt som minner.
Arbeiderne på campen i Serere var svært imøtekommende og
hjelpsomme. Rett som det var kom de løpende for å fortelle om spennende dyr de hadde funnet i nærområdet. På den måten ble flere
slanger, taranteller og frosker fanget i kameraet. Noen av nærmøtene
med det lokale dyrelivet kom noe overraskende på. Som for eksempel
da jeg, fullstendig oppslukt av spennende lys og vakker regnskog,
trampet rett inn i en koloni med vandremaur, eller hærmaur som de
gjerne kalles. Navnet har de fått etter sin aggressive adferd der de
angriper alt på sin vei – inkludert en uoppmerksom naturfotograf. Da
de første maurene satte kjeven i leggen min, skvatt jeg til, men det var
allerede for sent. Flere titalls maur var på vei opp buksebeina. Jeg fikk
det svært travelt med å få dem av, men en av dem fikk faktisk tak i
lillefingeren min. At lokale stammer bruker disse dyrene som sting når
de får store kutt, eller at jeg måtte til med Leatherman’en for å løsne
kjeven fra fingeren min, sier litt om hvilken styrke disse insektene har.
Bolivia er på alle måter et spennende land å reise til. Du må være
forberedt på at ting tar tid og at den politiske situasjonen kan være
ustabil. Det siste fikk vi føle mot slutten av turen da opptøyer og en
blokade av Rurrenabaque gjorde det vanskelig for oss å komme
hjem. Det gikk så langt at vi fikk forhandlet frem nok drivstoff til å
kunne ta en båttur i ly av mørket til nabobyen, og taxi videre i ti timer
til La Paz for å nå flyet hjem. Heldigvis lettet trykket litt på dag fem
av blokaden. Da ble nemlig ordføreren jaget ut av byen. Det betød at
flyet vårt var det første som fikk lette, og vi kom oss trygt hjem.
Likevel vil jeg tilbake, det er helt klart.
En sørtamandua, en maurslukerart, har klatret opp i et tre for å finne mat.
Nikon D3S, 500/4, f/5, 1/800 sek, 1250 ISO, SB900 blits.
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Porto
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Velho
Valuta: Boliviansk boliviano (Norsk krone
90 % av bob)
Chimbote

Safari Opplevelsesreiser har de siste
årene arrangert fotoreiser til Afrika i
samarbeid med kjente norske fotografer som Roy Mangersnes og vi har
knyttet kontakt med kjente lokale
naturfotografer som Greg du Toit,
David Rogers og Hannes Lochner.
En fotoreise skiller seg fra en vanlig
safari ved at man er guidet av
profesjonelle fotografer i opplegg
som er tilrettelagt for de beste bildene.
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Edvardo Avaroa nasjonalpark. Selve nasjonalparken,
med Laguna Colora og Laguna Verde, samt Sol de Manana, er
absolutt verdt et besøk. Det beste er å reise uanmeldt til Uyuni
og bruke tid på å finne en operatør du kan stole på. En tur i dette
området legges gjerne opp som en tre dagers tur, eller en fem
dagers der transport, mat og overnatting er inkludert. Som fotograf er det gunstig å ha god tid til å jobbe under gode lysforhold.
I denne høyden er lyset knallhardt på dagen, så fotograferingen
begrenser seg i stor grad til morgen og kveld.
Turen starter fra Uyuni med en dag i saltørkenen og besøk til
inaktive vulkaner i nærområdet. Videre drar du gjennom spennende
ørkenområder med mye pre-inka- kultur. Det beste er å bruke tid i
selve nasjonalparken der du kan fotografere flotte geologiske landskaper, vulkaner, termisk aktivitet og dyrelivet ved de store sjøene.
Maten og overnattingen er enkel. De fleste stedene jeg
overnattet, var i såkalte salthoteller der bygningen var reist med
saltblokker fra Salar de Uyuni.
Husk å drikke mye vann for å minimere effekten av høydesyke.
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TUROPERATØR. Opplevelsesturisme i Bolivia er ikke godt utbygd. Logistikken kan være en utfordring, men det beste er trolig
å bruke lokale operatører som har godt renommé.
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Paran

Reisen. Flere muligheter med store forskjeller på pris. Et alternativ er å fly Norge – London og så videre til Miami. Fra Miami flyr
American Airlines direkte til La Paz. Det er også mulig å dra med
KLM via Lima i Peru, og derfra med det søramerikanske selskapet
Taca.
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