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bolivia

 foto: sarah skovlide andersen

Et skridt tættere  på Jorden
Bolivia er det fattigste land i Sydamerika, når det 
kommer til økonomi. Til gengæld kan landet bryste 
sig af at være rig på unikke naturoplevelser, hvilket 
en fire dage lang jeeptur i den sydlige del af Bolivia 
er godt eksempel på. Spejlblanke søer, prustende 
gejsere, tusindvis af flamingoer og verdens største 
saltørken venter - hvis man kan klare kolde nætter, 
primitiv mad og undvære et varmt bad i flere dage 

af andreas leer Scharnberg, 
anls@fyens.dk
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Da turen foregår  i 3-5000 
meters højde, er det vigtigt at 
ankomme nogle dage før, turen 
begynder. ellers risikerer man 
at få ødelagt turen af højde-
syge, som blandt andet kom-
mer til udtryk ved hovedpine, 
kvalme, manglende appetit  
og udmattelse.
Temperaturen kan  svinge 
meget i løbet af dagen i andes-
bjergene. Medbring varmt tøj, 
og hav mange lag på.
Hvis det er muligt , er det en 
god ide at møde de andre turi-
ster, der overvejer at tage den 
samme tur, inden man tager af 
sted. På den måde kan man  
sikre sig, at man kommer af 
sted med en gruppe, som man 
gerne vil snakke, spise og dele 
sove værelse med i flere dage.

vigtigt at vide

Fortsættes næste side »



Danmarks største udlejer
     af slotte og herregårde

Feriepartner MOB  •  Hasselvænget 1  •  DK 5500 Middelfart  •  www.slotsferiedanmark.dk

fSlotsferieDanmark.dk
Tlf: +45 64 41 23 22

Lej et slot, en herregård eller en slotsrelateret bolig.
I 2013 byder vi velkommen til endnu fl ere slotte og herregårde.

Vore slotte og herregårde er velegnet til et familietræf, store fødselsdage,
kurser, møder eller en hyggelig weekend med vennerne.
Kontakt os for et tilbud eller book online på www.slotsferiedanmark.dk

Fra kun 2.015,-

Valdemar Slot

Schackenborg

Gørdinglund

Langesø Slot

Frederiksberg

Lungholm Slot

Pallisbjerg Herregård Risinge Herregård Teglgård

side 11

Benpladsen på bagsædet af jeepen er 
trang. Så trang at man bliver nødt til at 
vride overkroppen mod passagervinduet, 
hvis man vil undgå at blive krøllet helt 
sammen, når man er over 1,90 meter høj.

Men det gør ikke noget. Heller ikke selv 
om det er fjerde dag på bagsædet. Vi - en 
boliviansk chauffør, et par hollændere og 
to danskere - er nemlig på vej til turens 
højdepunkt og Bolivias vel nok mest po-
pulære postkortmotiv: Salar de Uyuni.

Det er her, verdens største saltørken 
strækker sig over 12.000 kvadratkilome-
ter, så man hurtigt mister fornemmelsen 
for afstanden til andet end sig selv, når 
man står midt i den. Og det er her, sur-
realistiske mønstre snor sig i det kridhvi-
de salt, så man næsten kan blive usikker 
på, om man er på Jorden eller en anden 
planet.

Da vi nærmer os, og jeepens underlag 
går fra at være en støvet grusvej til et fug-
tigt underlag af tonsvis af salt, kæmper 
solen stadig for at komme op over bjer-
gene i horisonten. Det digitale ur i jeep-
ens instrumentbræt viser ikke mere end 
5:30, og det er lige lovlig koldt at betragte 
begyndelsen på en ny dag kun iført et par 
kondisko på fødderne, viser det sig.

Til gengæld kan det ikke gå hurtigt nok 
med at få hue, handsker og fleece af, da 
himlen er blevet blå, som den kun kan 
blive det i 3600 meters højde, hvor vi be-

finder os. Langt fra alene og så alligevel.
En konvoj af jeeps fyldt med turi-

ster har taget den samme vej som os, 
men med saltørkenens enorme areal 
er der plads nok til, at alle kan føle 
sig alene i verden for en stund. Ens 

åndedræt og lyden fra kameraet, når 

man forsøger at indfange det blåhvide 
landskab, er det eneste, der afbryder stil-
heden. En stilhed, der er så iørefaldende, 
at selv en bibliotekar i en læsesal vil synes, 
at det er lige i overkanten.

Primitive forhold belønner sig
Turen begynder knapt så fredfyldt fire 
dage tidligere, da vi sætter os ind jeepen 
for første gang. 

Vi holder i byen Tupiza i den sydlige 
del af Bolivia og har godt 10 timers kørsel 
foran os. Op ad bjerge, gennem halsbræk-

kende hårnålesving, og ned ad bjerge, in-
den vi tager den samme tur igen og igen. 

Selv om vi kører det meste af dagen, 
flyver den af sted: Vi stopper for at kigge 
på lamaer, der med deres ligeglade udtryk 
lader os komme helt tæt på. Vi stopper for 
at spise varm frokost, tilberedt af chauf-
førens kone, som også er med på turen, 
i midten af ingenting. Og vi stopper for 
at nyde udsigten til et jernrødt landskab, 
hvor bjerge rejser sig med sne på toppen, 
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Gerne røre, men ikke klatre. Det er reglen ved Arbol de Piedra - på dansk 
Stentræet - som formentlig er den mest fotograferede sten i Bolivia. Lava-
stenen står i nationalparken Eduardo Abaroa Andean Fauna og kaster skygger, 
som kunne få selv Dali til at spærre øjnene op.  foto: sarah skovlide andersen

Udsigten i Andesbjergene fra jeepens forrude efter cirka 10 timers kørsel den første dag. Vejene er, som det ses på billedet, ujævne grusveje, hvorfor det kun er 
tilladt at køre den fire dage lange tur i bjergene i en firehjulstrukket jeep - med en autoriseret chauffør. Til højre anes en flok lamaer, der er et lige så udbredt syn i 
de bolivianske bjerge, som køer på en dansk sommermark.  foto: andreas leer scharnberg
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– Store rejser til små priser

Det bedste af Cuba
Havanna • Viñales • Cienfuegos • Trinidad
Oplev det bedste af Cuba på denne spændende rund-
rejse med bus. Først får I tre dage i fascinerende Ha-
vanna. Herfra går turen til Viñalesdalen, hvor tobaks-
markerne passes af solbrændte bønder med cigaren
vippende i mundvigen. Besøg også den historiske kyst-
by Cienfuegos, inden rejsen slutter med fire vidunder-
lige dage i Cubas smukkeste by, Trinidad, der byder på
masser af atmosfære. Her bor I tilmed på et hotel med
All Inclusive helt ned til en af Cubas bedste strande.

15 dage med fly, transfer og hoteller fra kr.12.895
Pris pr. person ved 2 voksne

Uturistede Khanom i Thailand
4-stjernet luksus • På stranden • Ukendt paradis
Drømmer I om at opleve det uspolerede Thailand med
landsbyliv, smuk natur og kilometerlange sandstrande?
Så er Khanom det helt rigtige sted. Aava Resort & Spa
ligger direkte ned til den ni kilometer lange sandstrand
mellem det turkisblå hav og jungleklædte bjerge. Her
er swimmingpool, spa, en god restaurant og plads til
børn. Området byder desuden på gode muligheder for
udflugter samt spændende oplevelser i et uturistet
område af Thailand.

15 dage med fly, transfer og hotel fra kr.7.495
Pris pr. pers. ved 2 voksne og 2 børn (2-11 år)

Pris pr. pers. ved 2 voksne fra kr. 8.995

Cubas store klassikere
Dansk rejseleder • Sightseeing • De fleste måltider
Udforsk Cubas stemningsfulde byer, storslåede natur
og spændende historie med en dansk rejseleder, der
kan tage jer ind bag facaden på denne unikke østat.
Fra historiske Havanna rejser vi mod Viñales-dalen,
hvor kalkstensbjerge rejser sig over tobaksmarkerne.
Vi fortsætter via Cienfuegos til kolonitidsperlen Trini-
dad. Revolutionshistorien hører vi om i Santa Clara,
inden rejsen slutter i sjældent besøgte Remedios, der
giver et indblik i Cuba væk fra de gængse turistruter.

15 dage med stort udflugtsprogram fra kr.16.900
Pris pr. person ved 2 voksne
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Danskrejse-leder

Book online og få250 kr i rabat

www.cpt.dk • 8613 7744
Søren Frichs Vej 42 M • 8230 Åbyhøj

                             
Supertilbud til Miami

Tlf: 70 201 298 • www.toptours.dk • TV2 tekst TV side 505

- 8 dage fra kr. 6.666
SUPER tilbud til miami - 8 dage fra kr. 6.666
Rejs fx 15. januar, 11. februar eller 25. marts og bo 8 dage på Miami Beach på 3* The New Casablanca
on the Ocean fra kr. 6.666 pr. person ved 2 voksne + 2 børn der rejser sammen. Inkl. �yrejse, skatter og
afgifter samt 7 nætters ophold.

chicago storbyferie og hawaii cruise fra kr. 18.498
Kombiner storbyferie i Chicago med lækkert krydstogt fra Honolulu og rundt til de mange Hawaii øer i
Stillehavet. Undervejs lægges til i Honolulu, Kahului, Hilo, Kona og Nawiliwili. Afrejse: 28. januar, 18.
februar & 08. april 2014.
Rejsen inkluderer: Fly København - Chicago - Honolulu - København, skatter og afgifter på �y,
2 nætter i Chicago på Crown Plaza Chicago Metro, 2 nætter i Honolulu på Waikiki Resort, 7 nætters
krydstogt i indvendig kahyt med NCL Pride of America, helpension på krydstogtet.
Pris pr. person v/2 pers. i indvendig kahyt fra kr. 18.498 - Tillæg for udv. kahyt pr. person fra kr. 1.000. 
Tillæg for udv. balkon kahyt pr. person fra kr. 3.500

new york, aruba & curacao fra kr. 15.890
New York krydret med strande i verdensklasse på de smukke caribiske øer Aruba og Curacao - et sandt
tropisk paradis med 27 grader året rundt. Rejsen inkluderer: Fly København - New York - Aruba - Curacao
t/r, skatter og afgifter på �y, 3 nætter i New York, 5 nætter på Aruba, 4 nætter på Curacao.
Pris pr. person v/2 personer fra kr. 15.890 - OBS begrænset antal pladser

krydstogt fra venedig til barcelona 
10 dage/9 nætter - afgang 21/10 fra  kr. 8.595 
Oplev fantastiske steder med Royal Caribbean Cruise Line. Ruten tager jer fra Venedig til Kotor i Mon-
tenegro, Sicilien, Capri, Rom, Firenze og Marseilles inden ankomst til Barcelona. Inkl: Flyrejse Kastrup
- Venedig // Barcelona - Kastrup, transfer lufthavn - skib t/r, 9 nætters krydstogt i indvendig kahyt med
alle måltider, te, kaffe, vand fra automater samt drikkepenge.

Fra rejsedrømme til drømmerejser

28 nætter i skønne florida fra kr. 10.498
Rejsen inkluderer: Fly København - Orlando t/r, skatter og afgifter på �y samt 28 nætter i
2-værelses lejlighed i Disney Area Apartments & Townhouses***
Pris pr. person v/2 personer fra kr. 10.498. Billeje pr. uge kr. 1.685
Kombiner Orlando med Fort Myers og bo 14 dage hvert sted fra tillæg kr. 2.000 pr. person.
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åbner han munden for at fortælle lidt om, 
hvad vi er nået til.

- Det er vulkansten, der er blevet for-
met af vand og vind. I kan gå lidt rundt 
og kigge og tage billeder, siger han for ek-
sempel, da vi når til Arbol de Piedra eller 
Stentræet, som det hedder på dansk.

Først undrer vi os over, at vi ikke får 
mere at vide om, hvor vi er, og hvorfor 
der ser ud, som det gør. Men som dagene 
går, ender det med at give god mening: Vi 
er ikke kommet for at få at lange geologi-
ske forelæsninger. Vi er her for at komme 
bare et lille skridt tættere på Jorden, hvor 

mennesket ikke har gjort sig indtog. På 
den måde er der heller ikke irritation eller 
spørgsmål, der presser sig på, da vi når til 
varmekilde i 4200 meters højde. Vi tager 
badetøjet på, hopper i det 30 grader var-
me vand og nyder det første bad i to dage.

- Tak, siger chaufføren, med det der lig-
ner et smil i øjnene, da vi er ved vejs ende, 
og han får nogle drikkepenge for at have 
fragtet os sikkert gennem Bolivias barske 
natur.

Det samme siger vi. Andet er der ikke at 
sige efter den slags oplevelser i den slags 
natur.

inden vi når til det sted, vi skal sove. En 
lille by, hvor husene er lerfarvede og ra-
diatorer er en by i Rusland. 

Elektricitet er der kun noget af, når ge-
neratoren bliver tændt én time om afte-
nen, og man kommer næppe længere væk 
fra internetforbindelse, mobilsignal og en 
café latte to go. 

Sådan er det alle de steder, vi overnatter 
på turen, men det er mere en del af ople-
velsen end et problem. 

- Det kunne nu være rart med et bad, si-
ger vi til hinanden, da vi hver især kryber 
under fire tæpper i et koldt lerhus, som vi 
deler med vores hollandske rejsefæller.

Men de primitive forhold belønner sig. 
De følgende dage byder på pastelfarvede 
søer, hvor flamingoer og vulkaner spejler 
sig, så det er svært at holde styr på, hvad 
der er op og ned.

Vores chauffør sætter os af ved gejse-
ren Sol de Mañana med ordene ”pas på”, 
inden vi går rundt mellem ildelugtende 
damp og kigger ned i de spruttende kra-
tere, der ser uendeligt dybe ud. Og ved 
solnedgang når vi til søen Colorado, der 
med sine specielle alger giver vandet en 
blodrød farve. For blot at nævne nogle 
af højdepunkterne fra jeepturen i Andes-
bjergene.

Ord er overflødige
Mens vi har svært ved at nå at fordøje de 
mange indtryk, inden et nyt dukker op, 
fortsætter vores chauffør med at træde på 
speederen uden at fortrække en mine.

Han er lige så tavs, som de bjerge vi kø-
rer forbi. Kun når vi stopper et nyt sted, 

Bassinet er menneskeskabt, men det varme vand sørger Jorden selv for.  
En fornøjelse at hoppe i efter to dage uden et bad.  foto: andreas leer scharnberg

Turen, der er  beskrevet i  
artiklen, foregik i marts 2013 og 
kostede cirka 1200 kroner pr.  
person alt inklusive.
Turen begyndte  i tupiza og  
sluttede i Uyuni efter fire dage 
med tre overnatninger. 
Kortere ture  begynder og  
slutter i Uyuni. for eksempel tre 
dage med to overnatninger for 
cirka 580 kroner.
Priserne afhænger af , hvor  
mange personer der er med på  
turen. vær opmærksom på, at  
turistbureauerne af sikkerheds-
mæssige hensyn ikke bør presse 
mere end seks personer ind i  
en jeep.
Der findes mange  turist bureauer, 
der er ivrige efter at sælge jeep-
ture til den sydlige del af bolivia 
(mere end 80 i Uyuni). Undersøg, 
hvilke bureauer der har fået gode 
anmeldelser, hvis du bestiller 
hjemmefra, eller spørg andre  
rejsende, hvis du først bestiller 
turen, når du kommer dertil.
Der er stor forskel på , hvordan 
saltørkenen salar de Uyuni ser ud 
i løbet af året. i regnsæsonen står 
store dele, hvis ikke hele området, 
under vand. det kan gøre trans-
porten vanskelig. til gengæld 
giver det et surrealistisk spejl-
billede. fra april til september er 
ørkenen tør og kridhvid.

Priser og  
tidspunkter

Boliviansk buffet på bagklappen: Ris eller kartofler med et stykke kød 
og en lille salat, inden desserten står på banan. Nemt, primitivt og 
omstændighederne taget i betragtning ganske udmærket, når det  
handler om at blive mæt.  foto: andreas leer scharnberg
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Farverige tæpper, der kan bruges til at 
binde på ryggen til at bære børn eller 
madvarer, som de bolivianske kvinder gør 
det. Sokker af lama-uld, som får varmen 
frem i de fleste tæer på en kold vinterdag. 
Eller levende kyllinger og ællinger til 
dem, der er løbet tør.

Udvalget af varer, der bliver solgt på det 
ugentlige søndagsmarked i den lille boli-
vianske by Tarabuco, er mildest talt over-
vældende og overraskende. I hvert fald 
hvis man som dansker er vant til, at en 
dag på torvet er ensbetydende med ind-
køb af årstidens grønt i et roligt tempo.

I Tarabuco er der anderledes gang i 
den i de små støvede gader, som hver 
weekend samler såvel lokale som tu-
rister. Sidstnævnte er med til, at by-

ens købmænd med stor iver forsøger 
at lokke kunder i biksen, og at priserne 

er i den højere ende sammenlignet med 
nogle af de mange andre markeder, man 
finder i Bolivia. 

Priserne er dog stadig billige set med 
danske øjne, og man kan således få et par 
lama-sokker for 15 kroner, en taske for 50 
kroner eller et stort tæppe for under 100 
kroner.

Ofringer til Moder Jord
Markedet i sig selv er et besøg værd, men 
skal man have fyldt rejserygsækken op 

med en af de helt store oplevelser i Boli-
via, skal man time sit besøg, så man også 
får den årlige festival Pujllay med.

Festivalen, der sidste år samlede 80.000 
mennesker, er et fyrværkeri af farver og 
larm. Farver, fordi de indfødte fra oplan-
det tropper op i dragter med hver deres 
kendetegn. Larm, fordi de på skift danser 
og synger sig vej til den store plads, hvor 
det, der mest af alt minder om en gigan-
tisk totempæl, skyder i vejret pyntet med 
frisk frugt, nybagt brød og råt kød som 
en tak til Pachamama – eller Moder Jord, 
som det hedder på dansk.

Ud over at være en fest, der markerer 
regntidens afslutning og høstens begyn-
delse, er dagen til dels også et symbol på 
bolivianernes sejr over spanierne og uaf-
hængigheden i 1825.

Det ses blandt andet på de spansk- 
lignede hjelme, som flere af de lokale bæ-
rer under optoget til pladsen, hvor festen 
varer til de sene aftentimer. 

Bliver man hængende så længe, får man 
øjne og ører op for, hvad en boliviansk 
brandert dækker over.

Og har man mod på det, kan man selv 
prøver kræfter med chicha, som er en 
grågrumset og gæret drik, der oftest er 
lavet på majs - og bestemt ikke er for sarte 
sjæle.

De farverige dragter, som indianerne tropper op i til festivalen Pujllay, har en bagside: De er tunge og tykke, hvilket får sveden til at pible frem, når der skal synges 
og danses flere timer i træk. Festlighederne bliver ikke nemmere af, at fleste i optoget bærer et træsko-lignende fodtøj med bjælder på.  foto: andreas leer scharnberg

Musikken ved festivalen kommer først 
og fremmest fra blæseinstrumenter. 
 foto: andreas leer scharnbergf

Markedet der bliver til en folkefest
Tarabuco er kendt for sine 
farverige markeder. Kommer 
man den tredje søndag i marts, 
får man en festival med 80.000 
mennesker med i købet

Til Tarabuco
De fleste  turistbureauer og  
hoteller i sucre, der ligger cirka 65 
kilometer fra tarabuco, arrange-
rer busture til dertil.
Turen tager  en time til halv-
anden, og en billet t/r koster 35 
bolivianos pr. person, hvilket  
svarer til cirka 28 kroner.
Der findes  flere små spisesteder 
i byen. Mest interessant er det at 
købe sin frokost i et lokalt gade-
køkken. forvent dog ikke nogen 
form for stor kogekunst.
Festivalen Pujllay  er blevet  
optaget som en del af kulturarven 
i regionen chuquisaca, hvor  
tarabuco ligger. der er desuden 
blevet ansøgt om at blive optaget 
på Unesco’s 
verdens-
arvsliste.


