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Olá Viajante
Espero que possamos atender suas expectativas com este Mini Guia
Bolívia, e claro, ajudar na realização da sua viagem. Por favor, após
receber esse material não hesite em falar conosco, caso tenha dúvidas
ou precise de mais informações. Para ajudar nisso, criamos um canal no
WhatsApp, só clicar no link para ter acesso ao grupo:
Nós não cobramos nada por esse serviço, é algo que fazemos por
prazer e por acreditar que assim ajudamos as pessoas a Viajar, Ver e
Viver.
A única forma de ganharmos com esse nosso trabalho é quando você
utiliza nossos links do Booking.com para fazer as reservas da sua
hospedagem ou contrate seu seguro viagem da World Nomads.
Lembrando que você não paga nada a mais por comprar através desses
links.
Caso não queira se hospedar em nenhuma das opções que passamos,
mas ainda sim queira nos ajudar, pode fazer uma nova busca por
hospedagem em nosso site (http://viajarvereviver.com.br/), direto na
caixa do Booking.com, na lateral do site. Se tiver dúvidas explicamos
melhor aqui.
Aproveite a leitura e boa viagem :D
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WhatsApp sobre a Bolívia
Planeja ir a Bolívia e quer ainda mais informações? Já foi para a Bolívia
e quer ajudar quem já foi com informações mais recentes?
Junta-se ao grupo que criamos no WhatsApp: Bolívia - Dicas. O link é:
https://chat.whatsapp.com/BR7kFoOYzTO9K8lB1Q1FQD.
Se por um acaso você não conseguir acessar, nos adiciona no
WhatsApp e manda uma mensagem que nós adicionamos você no
grupo. O número é (11) 9 9376-4476.
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Recomendações
No conteúdo desse guia nós indicamos um roteiro passando por
diversas cidades da Bolívia. Já tivemos algumas vezes no país e
viajamos de tudo quanto é jeito por lá, carro próprio, ônibus, trem,
avião e até na caçamba de um caminhão (porque o ônibus quebrou).
A Bolívia é um país de forte raízes culturais e é espetacular para
contrastar com a cultura brasileira. Não se esqueça de levar sua carteira
internacional de vacinação com - principalmente - a vacina da febre
amarela (tendo tomado a vacina pelo menos 10 dias antes.
Separe uma noite para deslocamentos na Bolívia. Elas são longas, então
aproveite para viajar à noite e economizar com estadia. Procura pegar
os primeiros assentos e saiba que na Bolívia é muito comum viajarem
pessoas no corredor, não estranhe. Além disso, após sair do terminal o
ônibus geralmente passa em outros locais buscando mais passageiros.
Leve comida e o que beber, paradas podem ser poucas (ou até
nenhuma), mas pode haver momentos onde vendedores ambulantes
entram para vender sua mercadoria. Caso queira se organizar e
comprar passagens de ônibus por lá, a Tickets Bolivia faz bem o
trabalho.
Para visitar o Salar do Uyuni reserve uns 3/4 noites para os passeios
mais longos, já o passeio de um dia visita somente o Salar do Uyuni,
passeios maiores visitam diversas lagoas que tem na região. Ainda é
possível viajar de avião. Para tal, pode buscar mais informações na
Ecojet (http://www.ecojet.bo/) e BoA (http://www.boa.bo/).
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Sobre o país
Bolívia
Capital Constitucional - Sucre
Sede do Governo - La Paz
Cidade mais populosa - Santa Cruz de la
Sierra
Língua oficial - Espanhol (os nativos ainda
falam línguas indígenas como Quíchua,
Aimará e Guarani)
Moeda - Pesos Bolivianos (R$1 = 2,15
pesos / U$1 = 6,90 pesos)*

*Para fazer conversões nós utilizamos e indicamos o site http://
www.xe.com/ para ter uma noção, pois no site é apresentado o câmbio
comercial e não turístico.
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Indicação de Roteiro
Este roteiro é uma indicação, só para ter como sugestão de quantos
dias deve ficar em cada lugar. Conforme sua pesquisa for avançando,
poderá ver necessidade em mais tempo. Lembrando de separar uma
noite para deslocamentos.
São Paulo -> La Paz
6h de voo
La Paz
3 noites
La Paz -> Salar do Uyuni
9h de viagem (1 noite)
Salar do Uyuni
4 noites, sendo 3 de passeio em veículo 4x4.
Salar do Uyuni -> Potosí
5/6h de viagem
Potosí
2 noites
Potosí -> Sucre
4h de viagem
Sucre
2 noites
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Sucre -> Santa Cruz de la Sierra
12/14h de viagem (ou 40min de avião)
Santa Cruz de la Sierra
2 noites
Santa Cruz de la Sierra -> Cochabamba
10/12h de viagem (ou 50min de avião)
Cochabamba
2 noites
Cochabamba -> La Paz
8/9h de viagem (ou 40 min de avião)
La Paz
2 noites
La Paz -> Copacabana
5/6h de viagem
Copacabana
2 noites
Copacabana -> La Paz
5/6h de viagem
La Paz
1 noite
La Paz -> São Paulo
6h de voo
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Cidade a cidade
Onde fica, o que fazer, onde comer e como
se locomover em cada cidade que sugerimos
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Iniciamos esse cidade a cidade por La Paz, mesmo assim o guia é
válido para os seguintes estilos de viagem.
1) Ida e volta (de avião) para La Paz e de lá um circuito “O” pelo país;
2) Entrada no país por Puerto Quijarro (em Corumbá, no Mato Grosso
do Sul) ou San Matías (em Cáceres, no Mato Grosso) e o mesmo
circuito “O” tendo Santa Cruz de la Sierra como início e fim.

La Paz
Indicamos ficar em La Paz não somente pelo que a cidade oferece, mas
também devido a altitude da região por onde viajará (Salar do Uyuni/
Potosí). São regiões acima dos 3.000m e La Paz oferece a oportunidade
de caminhar, visitar lugares incríveis e aos poucos se acostumar com a
altitude, além de uma infraestrutura melhor.
No roteiro deixamos pelo menos uma noite na cidade sempre que for
passa por ela. Essa noite é importante para dar um respiro na viagem e
caso algo atrase sua chegada, tenha uma folga.

Como chegar/locomover
Apesar de mais caro que de ônibus, indicamos ir de avião pois chegará
em bem menos tempo. Enquanto avião você deve levar 6 horas, seria
necessário pelo menos 3 noites para chegar de ônibus.
O avião chega na cidade de El Alto (4.000m), que faz parte da região
metropolitana de La Paz. De lá você vai a La Paz de táxi. Prefira os
balcões de táxi do aeroporto do que direto na rua ou com estranhos.
Outra dica: ao descer do avião, não faça muito esforço físico ou
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movimentos bruscos (como de abaixar para pegar bagagem na esteira
do aeroporto), pode não parecer, mas você não está acostumado com a
altitude ainda.
Também é possível chegar na cidade de ônibus e o terminal fica na Av.
Peru (localização: https://goo.gl/maps/7K9hPg8H8os)

Onde ficar
Hostal Republica
Localização: Calle Comercio 1455 – Esquina com a calle Bueno. Centro
– La Paz/Bolívia
O hostal (não é um hostel) está localizado próximo a Plaza Murillo, no
centro da cidade, e tem a facilidade de ter uma agência de turismo na
mesma rua, a Republica Tours, já que a maioria das agências ficam
próximas a Av. Illampu (mais distante).
Nele há uma mistura de quartos compartilhados (ou para famílias como
eles dizem) e quartos para casais, um grande pátio central e opções
com banheiro privado. O ambiente é bem tranquilo e tem uma grande
área comum. Não tem cozinha para os hóspedes, mas eles possuem um
restaurante onde é possível comprar lanches simples e refeições
completas. Possuem wi-fi e ducha quente.
>> Link para reserva: https://goo.gl/T62qdf
Link de localização: https://goo.gl/maps/aplcH
Outros lugares: Temos outras dicas de lugares para ficar, tudo
dependendo do seu pique e onde gostaria de se hospedar. Se quer
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mais sossego ou festa; mais perto do terminal de ônibus, do mercado
das bruxas ou do centro, etc. Para ler essas dicas é só acessar esse link:
http://viajarvereviver.com.br/99-onde-dormir-em-la-paz/
Caso já queira pesquisar onde mais se hospedar, veja aqui: https://
goo.gl/5vb24d.

O que fazer
A cidade de La Paz, e região, possui diversas atividades, em sua maioria
de um dia. Abaixo indicaremos algumas atividades super bacanas que
ficam a seu critério qual visitar/realizar.
Tiwanaku: Muito antes da chegada dos espanhóis, inclusive antes do
domínio Inca, existiu uma sociedade extremamente avançada na região
e a principal cidade desse povo foi Tiwanaku (nome atual). Existe a
presença humana na região desde 1.500 a.C. e as construções deles
são reconhecidas como pioneiras na América do Sul, com blocos de até
100 toneladas cada e ângulos perfeitos. Realize-se tours de um dia (full
day) para as ruínas, que geralmente inclui guia, transporte e ingressos
(comida e bebida a parte). Há também um museu que conta mais sobre
a história da região e seu povo.
Downhill na estrada da morte: Apesar do nome super assustador, o
passeio só é adrenalina pura para quem escolhe ir rápido. Isso não é
regra e não é obrigatório. O passeio consiste em ir em van até La
Cumbre (a mais ou menos 4.700m), de lá começa o downhill em
bicicletas apropriadas, com roupas e capacetes fornecidos pela agência
onde contratou o serviço. Há diversos preços quando for pesquisar, a

11

Sua viagem começa agora

maior diferença entre eles são as características das bicicletas, há
algumas agências que fornecem bikes com suspensão apenas dianteira
e outras com suspensão dianteira e traseira, outras com capacetes
“normais” de bicicleta (que cobre apenas a cabeça) e outras que
oferecem capacetes que esportistas usam, que cobrem toda a cabeça e
rosto. Para ler mais: http://viajarvereviver.com.br/334-downhill-naestrada-da-morte/
Chacaltaya: Por fim, para quem quer experimentar um pouco mais de
altitude, é possível subir a montanha Chacaltaya e seus 5.300m. O
melhor de tudo é que não é necessário nenhum preparo e nem muitos
dias. Uma van te leva até (quase) o topo e de lá é possível caminhar o
(pouco) que falta, coisa de 100m. Do alto é possível ver as inúmeras
montanhas - mais altas ainda - da Cordilheira Real. Chacaltaya já foi
uma estação de esqui, era a mais alta do mundo, mas infelizmente não
neva mais como antigamente e foi fechada. Aviso: saiba que a subida,
até o topo, de van depende das condições da estrada, mas mesmo que
esteja ruim, é possível continuar caminhando de onde o motorista
deixá-los e o passeio segue com guia. Geralmente quando compra esse
passeio, também realiza-se a visita ao Valle de la Luna, mas isso é
definido antes do passeio.
Outros: se não quer sair da cidade de La Paz, ainda é possível visitar o
Mercado das Bruxas (Entre as Calle Jiménez e Liñares) e Museu da
Coca (Calle Jr. Deza 301). No Mercado das Bruxas não espere senhoras
com verruga no nariz mexendo um caldo esquisito em um pote grande.
O nome é devido aos produtos vendidos, comumente usado na cultura
local, como os fetos de animais. Já o museu da coca mostra a história,
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tradição e uso da folha de coca. Indicamos também uma visita a Iglesia
de San Francisco (localização: https://goo.gl/maps/pgbWxSnJ2V52).
Quando estiver em La Paz não deixe de comprar um sachê de folhas de
coca, mascá-las ajuda a amenizar qualquer efeito de mal de altitude.
Caso não queira mascá-la, muitos lugares oferecem (até de graça) o chá
de coca, com os mesmos efeitos.
Link da agência Republica Tours: http://www.republicatours.com/
Link do Museu da Coca: http://www.museodelacoca.com/

Onde Comer
Caso fique em uma hospedagem que não possua café da manhã ou
caso queira tomar um café da tarde, indicamos a rede Alexander Café.
Há diversos endereço na cidade (link para elas: https://goo.gl/maps/
njC2hvcrRgu). Também é possível almoçar/jantar, mas lembre-se que é
uma cafeteria, pode não ter tantas opções.
Na região da Calle Sagarnaga e Av. Illampu há diversas opções de
alimentação e há muitos bares/pubs também. Comida local geralmente
é vendida na rua mesmo, em toda região do centro e do mercado das
bruxas.
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Salar do Uyuni
A cidade mais próxima do Salar do Uyuni é Uyuni. É lá que chegam os
ônibus e trem, onde se dorme (antes ou depois de visitar o Salar) e de
onde saem os passeios. Para essa região planejamos 4 noites, uma
noite para descansar após a vinda de La Paz e três noites no passeio do
Salar, com saída na mesma noite que retornar. Confirme essa
possibilidade antes do seu passeio, pois qualquer coisa você pode
partir para o Salar no dia que chegar e deixar o descanso para o dia
que retornar.

Como chegar/locomover
A melhor forma para chegar no Uyuni, saindo de La Paz é de ônibus. O
terminal de ônibus fica na Av. Peru (localização: https://goo.gl/maps/
7K9hPg8H8os) e não há indicações de melhores empresas, mas a que
conhecemos é a Panamericana (https://www.ticketsbolivia.com/).
Recomendamos sair de noite de La Paz e rodar os +- 600km até Uyuni
dormindo (e economizando uma estadia).
Ainda há a opção de viajar de trem, porém o trem só realiza o trajeto
Oruro - Uyuni e vice-versa. Para conseguir viajar de trem teria que então
viajar de La Paz a Oruro, provavelmente sendo necessário dormir uma
noite na cidade para então seguir em trem para Uyuni. Ônibus de La
Paz a Oruro leva em torno de 4 horas. Mais detalhes sobre os trens
aqui: https://ticketsbolivia.com.bo/billetes-de-tren.php
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Onde ficar
Kory Wasy
O hostal está bem localizado e fica a uma quadra da praça principal e a
poucas da rodoviária. Eles possuem quartos simples, duplos e
matrimoniais alguns com banheiro dentro do quarto. É importante
perguntar sobre o banheiro na hora da reserva e sobre o café da
manhã, pois no site diz que está incluso, mas para nossa estadia não
estava.
Site: www.korywasy.com
Localização aproximada: https://goo.gl/maps/xDqHjQ3AQYx
>> Outras opções de hospedagem: https://goo.gl/CGMgmB

O que fazer
Quando em Uyuni, obviamente o que não pode faltar é visitar o Salar
de Uyuni. Há diversas opções mas que deixaremos aqui é a que
permite maior experiência do Salar e a região.
• Saída programada para às 10:30
• Café da manhã, almoço e jantar está incluso no passeio. Lugares para

dormir também, mas geralmente banhos são pagos a parte.
• Percurso dia 1: Colchani, Hotel de Sal, Olhos do deserto, Ilha do

Pescado (se possível) e parada para dormir.
• Percurso dia 2: Lagunas Altiplanas, Deserto de Dali, Árvore de Pedra,

e parada para dormir próximo a Laguna Vermelha.
• Percurso dia 3: Acordar antes do sol nascer e seguir para os géisers,

termais (onde é possível tomar um banho), Laguna Verde, Vale das
Pedras e parada para dormir em Culpina.
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• Percurso dia 4: Igreja São Cristovão, Cemitério de Trens e retorno

para Uyuni por volta das 14h.
O preço varia entre US$50 e US$100 por pessoa por dia. Isso depende
do que a agência oferece, como mais conforto nas hospedagens ou
ainda algumas oferecem serviço de chamada via satélite em caso de
emergência e ainda carros de apoio. Pode perguntar sobre os passeio
ao Salar na Republica Tours (em La Paz - veja a sessão sobre a cidade
para mais detalhes).
Cemitério de Trens: Caso uma visita ao cemitério de trens não está
incluso no passeio é possível ir caminhando desde a cidade de Uyuni.
Um ótimo horário para ir é um pouco antes do pôr do sol.

Onde Comer
Não existe uma grande variedade gastronômica na cidade, a maioria
dos restaurantes servem o mesmo tipo de comida, pizza, massas e
outros pratos simples.
Não há indicação de nenhum restaurante específico, mas pratos típicos
são sempre uma ótima pedida. O prato seguinte, apesar de ser típico
da culinária peruana, foi nosso preferido na Bolívia. O lomo saltado vai
carne, batata frita, cebola, tomate, tudo junto e misturado. Uma delícia!
Vale outro aviso, muito provavelmente você sairá da Bolívia não
querendo comer frango (ou sentindo o cheiro), então sempre que
possível evita comer para que não enjoe.
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Potosí
Prepare seus pulmões quando visitar Potosí, uma das cidades mais altas
do mundo, são 4.070m. Distante 748km de La Paz e 269km de Uyuni, é
parada quase que obrigatória para quem visita o país, mesmo que
muitos pulem essa cidade, digo que vale a pena, há muita história por
lá.
Declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade não é das
mais belas, com muitas ruas de terra, casas sem reboque, Mas as minas
abertas aos turistas e o Cerro Rico completam o cenário.

Como chegar/locomover
Desde o Salar do Uyuni, em ônibus, você levará mais ou menos 4 horas
até Potosi, são 200km. Mas é importante estar preparado para os
imprevistos, geralmente as viagens na Bolívia costumam durar mais do
que a indicação do Google Maps.
O novo terminal de ônibus é na Av Las Bandeira (veja nesse link a
localização https://goo.gl/maps/F3FBGjsdQKE2). É possível chegar
também de outras cidade, em ônibus, como de La Paz (535 km / 12h),
de Sucre (165 km / 4h); de Cochabamba (540 km / 12h); de Oruro (310
km / 8h).

Onde ficar
Hostel Casa Blanca Potosi: Localizado proximo ao centro da cidade,
possui banheiro em todos os quartos e o café da manhã é opcional (U$
2,50) e não esta incluso na diária. O quarto dormitório compartilhado
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sai por U$8 a diária. Quartos privados saem por mais ou menos U$30 (o
casal).
>> Link para reserva: https://goo.gl/Za3mtn
Não muito longe do hostel acima esta o Hostal La Casona Potosi, há
opção de quarto com banheiro privativo por U$18 e quartos
compartilhados por U$8. A hospedagem ainda inclui café da manhã.
>> Link para reserva: https://goo.gl/dPzZO0
Ainda próxima a Plaza 10 de Noviembre há outras opções de
hospedagem, clique aqui para ver o mapa.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/Ozc16O

O que fazer
Plaza 10 de Noviembre: Estar em Potosi é respirar história, e caminhar
pelas ruas do centro histórico é algo que pode ser encantador, acredite.
O passado que parece ainda fazer parte do presente de quem vive na
cidade. A região da praça esta cheia de atrativos, restaurante e locais
para se hospedar.
Igrejas coloniais: São algumas as igrejas da cidade, durante sua
caminhada não deixe de visitar a Catedral (Calle Junin com a Ayacucho)
e o Convento e Museo Santa Teresa (Calle Santa Teresa, 15).
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Casa de la Moneda: Veja o processo de produção das moedas e os
diferentes tipos que foram produzidos durantes anos.
Cerro Rico: conhecer as minas que tanta prata rendeu para a cidade
que foi por muito tempo a mais rica do país pode ser algo interessante
a se fazer. Na praça principal é possível contratar o passeio para
conhecer a grande montanha que ilustra a cidade de Potosi.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/Ozc16O

Onde Comer
O lugar mais indicado em Potosí é também gentil ao bolso, o CafeRestaurant Potocchi (#1 no TripAdvisor). Com ótimas sopas e opções
para vegetarianos, localizado na Calle Millares.
Outra opção em conta e ótimo para um bom almoço vegetariano é o
Manzana Magica (#3 no TripAdvisor) e fica na Calle Oruro.
Por fim, a pizzaria El mana é uma pedida para quem está com saudade
de uma pizza. Possui bastante opção de sabores e preço justo.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/Ozc16O
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Sucre
A outra capital do país, Sucre é a capital constitucional do país, mas o
que isso muda para você turista? Nada. Mas então por que ir a Sucre?
O centro histórico (vamos lembrar que a sede do governo já foi lá) é
muito bonita e a UNESCO a incluiu como Patrimônio Mundial. Há
construções dos séculos XVIII e XIX.

Como chegar/locomover
Além de voar - a partir de praticamente toda grande cidade da Bolívia é possível chegar de ônibus de muitas delas também. A maioria das
viagens demoram mais de 8 horas - ótimo para quem prefere viajar
durante a noite.
Uma das poucas viagens curtas é de/para Potosí (+- 4 horas) e as mais
longas, como Santa Cruz de la Sierra e La Paz levam mais de 12 horas.
Lembrando que muitos ônibus não passam por manutenção sempre e
devido a isso pode ocorrer de ônibus quebrar por peça ou ainda
pneu(s) furados. Por conta disso, evite programar viagens uma em
sequencia da outra. Espera chegar para planejar os seguintes passos.
Mapa com os locais na cidade: https://goo.gl/oGrBKY

Onde ficar
Há diversas opções na cidade, o Travelers Guesthouse sendo uma das
opções mais em conta para quem dorme em quartos compartilhados,
uma noite em um quarto com 8 camas, com banheiro dentro do quarto,
por mais ou menos U$6 (sem café da manhã). Por um pouco mais, o
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Casa de Huespedes Condor B&B inclui café da manhã em um quarto
com 5 camas, ainda é perto (2 quadras) do centro histórico.
Para quem viaja buscando ficar em quartos privados (de casal) as
opções não são muito caras e elas incluem opções para quem viaja
sozinho. A Casa Al Tronco possui quarto privado por mais ou menos
U$30 (o casal), sem café da manhã. É uma boa opção para quem quer
descansar e um certa distancia do centro histórico. Eles também
possuem quarto individual por U$17. Por último o Hostal Patrimonio,
com café da manhã incluso e muito bem localizado (pertinho do centro
histórico), oferece quartos para dois por U$60 e individuais por U$40.
>> Link para reservar hospedagens
Travelers Guesthouse - https://goo.gl/GxNb5M
Casa de Huespedes Condor B&B - https://goo.gl/ToJzFM
Casa Al Tronco - https://goo.gl/tsqH6q
Hostal Patrimonio - https://goo.gl/owgMjL
Outras hospedagens em Sucre: https://goo.gl/NCYO05
Mapa com os locais na cidade: https://goo.gl/oGrBKY

O que fazer
Por ter sido a capital (sede do governo) da Bolívia até o final do século
XIX, Sucre possui inúmeras atrações turísticas, com a grande maioria em
torno do Centro Histórico.
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Ao redor dessa região é possível visitar o Museu del Tesoro, com lindo
acervo de pedras preciosas e história da mineração no país, fica na
Plaza 25 de Mayo entre a Calle Arenales e Estudiantes; Casa de la
Libertad, foi neste local que a independência do país foi assinada e
onde pode se descobrir mais sobre sua história, também na Plaza 25 de
Mayo no mesmo quarteirão do Museo del Tesoro; A própria Plaza 25
de Mayo é uma ótima opção de visita na cidade, sendo muito bem
mantida.
Já um pouco afastada do centro - próximo a nossa indicação de
hospedagem Casa Al Tronco - fica La Recoleta, um ótimo ponto para
ver Sucre do alto, fica na Plaza Pedro de Anzúrez; Próximo da praça fica
o Museo de Arte Indígena, mantida pela ASUR (Fundación
Antropólogos del Surandino) e mantém um lindo acervo de cultura précolombiana.
Por fim, um pouco distante da cidade fica Cal Orck’o, um local com
mais de 5.000 pegadas de dinossauros onde se aprende muito sobre a
história dos dinossauros na região. Para chegar lá é possível pegar um
táxi em Sucre, o parque fica a pouco mais de 5km do terminal de
ônibus da cidade, se pagar um extra pode pedir para o taxista lhe
esperar.
Mapa com os locais na cidade: https://goo.gl/oGrBKY

Onde Comer
O local de maior destaque (#1 no TripAdvisor) na cidade é o Condor
Cafe (Calle Calvo 102), próximo ao Centro Histórico, eles servem pratos
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saudáveis, com opções vegetarianas, veganas e sem glúten. O melhor,
com preço acessível. Próximo dele (na Plaza de Mayo), fica o Abis Cafe
(#2 no TripAdvisor) e servem menu turístico que inclui sopa, prato
principal, sobremesa e um café. Também oferecem sorvetes,
sanduíches e sucos. Para comer algo rápido como empanadas (salteñas)
o lugar indicado é o El Patio (Calle San Alberto 18), tudo com um preço
justo. Também próximo a Plaza 25 de Mayo fica a escolha #1 (no
TripAdvisor) de sobremesa, o Para Ti Chocolates (Calle Arenales, 7).
Já perto do mirante La Recoleta fica o Cafe Mirador (#7 no
TripAdvisor), lugar bonito com uma bela vista da cidade.
Mapa com os locais na cidade: https://goo.gl/oGrBKY
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Santa Cruz de la Sierra
A maior cidade do país também é a mais populosa e considerada a
mais rica também. A cidade é porta de entrada para quem chega no
país pelo Brasil (via “trem da morte” ou ônibus).

Como chegar/locomover
Nesse roteiro, independente da entrada no país, há basicamente três
opções para chegar/sair da cidade, Puerto Quijarro (trem ou ônibus),
San Matías, Sucre ou Cochabamba. Para quem vem de Puerto Quijarro/
San Matías (cidades fronteiriças) de ônibus ou trem, o terminal de
chegada é o mesmo, fica na Av Intermodal (se chama Estacion Bimodal
Terrestre y Ferroviaria).
Ônibus tendem a sair durante a noite para a fronteira com o Brasil, mas
há horários o dia todo. Quem for fazer o trajeto de trem, no famoso
“trem da morte”, há diversos horários e classes, com viagens sendo
realizadas todo dia, exceto sábado, com a Expreso Oriental (Segunda;
Quarta e Sexta) e Ferrobús (Terça; Quinta e Domingo).
Dica: Quem quiser ir para Argentina, é possível ir de trem até Yacuiba
de quinta e sexta.
Dica 2: O site Tickets Bolivia oferece a possibilidade de compra de
passagens de trem e outros trechos de ônibus também (e são indicados
pela Empresa Ferroviária Andina como vendedores oficiais). Deixamos
o link aqui porém não testamos o serviço: https://ticketsbolivia.com.bo/
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Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/WKvFAZ

Onde ficar
Jodanga Backpackers Hostel: local super descolado, fica em um
bairro residencial e não há muitos outros lugares para se hospedar por
perto. Faz parte da rede internacional “Hostelling International”, então
é bom pois quem é associado (lembre-se de ter a carterinha
internacional da HI) paga mais barato. Cama em dormitório, com café
da manhã sai a partir de R$35.
>> Link para reservar no Jodanga Backpackers Hostel: https://goo.gl/
g3F96i
Na cidade há outras opções de estadia e algumas mais próximas ao
centro da cidade, como o Bed & Bar Backpackers (https://goo.gl/
HpteUW) que possui quartos com ar, mas sem café da manhã incluso é pago a parte; ou o La Jara Backpackers Hostel (https://goo.gl/
6SxKkn) que possui quartos com ar e café da manhã. Caso queira
verificar outras opções na cidade só clicar: https://goo.gl/iyeHr8
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/WKvFAZ

O que fazer
Há diversas opções urbanas para visitar, como dar uma volta pela Plaza
24 de Septiembre, ou visitar a Catedral de Santa Cruz (localizada na
mesma praça). Ao lado da Catedral tem uma pequena passagem que
dá acesso a uma praça menor onde é possível ver o edifício da

25

Sua viagem começa agora

prefeitura e o Museo de Arte Sacra (também acessível pela Calle Rene
Moreno).
Fora da cidade, é possível visitar o Parque Nacional Amboró e
Samaipata em passeios de 3 dias, mais informações: https://goo.gl/
IMN315. Ainda é possível uma visita de um dia (full-day) as ruínas “El
Fuerte”, próximo a Samaipata, mais informações: https://goo.gl/
EGPntT. Ambos esses passeios são possível contratar direto da
hospedagem também.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/WKvFAZ

Onde Comer
Há diversas opções onde comer na cidade, principalmente próximo a
Plaza 24 de Septiembre. Um lugar super em conta e ótimo para comer
um hambúrguer é o Baracus Burger, na Calle Sucre, a uma quadra da
praça central da cidade. Abre todos os dias, geralmente em dois
horários (almoço e jantar). O Tripadvisor indica como #1 entre lugares
baratos para comer e #10 dentre todos os restaurantes da cidade.
Como praticamente em toda cidade da Bolívia, um bom lugar para
tomar um café da manhã (ou da tarde) é o Alexander Coffee. O mais
próximo do centro fica na Calle Junín (entre as Calle Libertad e 21 de
Mayo).
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/WKvFAZ
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Cochabamba
A cidade é conhecida pelo seu clima de eterna primavera, muito
auxiliada pela sua localização geográfica e altitude (2.570m). Também
devido a altitude relativamente baixa é uma boa opção para se
acostumar a altura. Não é um destino muito badalado, o que pode ser
bom por permitir um descanso no meio do caminho.

Como chegar/locomover
Cochabamba fica no meio do caminho entre Santa Cruz de la Sierra e
La Paz e ônibus é a melhor forma de chegar por lá. De Santa Cruz, os
ônibus partem do Terminal Bimodal. Já de La Paz os ônibus partem do
terminal da cidade (da Av. Peru).
É possível comprar a passagem na hora em cada terminal, mas se
quiser planejar é possível buscar no site Tickets Bolivia (https://
www.ticketsbolivia.com).
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/B66HKg

Onde ficar
A cidade possui diversas opções de estadia, de muito baratas, como a
Ñaupa House Hostel e camas a partir de mais ou menos U$7
(incluindo café da manhã) e o excepcional Hostel Running Chaski com
camas por U$11 (incluindo café da manhã) e muito bem recomendado
por muitos turistas.
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Caso queira ficar em um lugar mais sossegado indicamos o La Tua Casa
Hotel Boutique (com café da manhã, ar condicionado e piscina) a partir
de U$70 a diária para uma pessoa ou U$90 para duas. Outra opção é o
Puka Killa (http://www.pukakilla.com/) com quartos a partir de U$25 a
noite (uma pessoa) e U$45 o casal, incluindo café da manhã e uma bela
vista, panorâmica, da cidade.
>> Links para reservar:
Ñaupa House Hostel - https://goo.gl/qylrRC
Hostel Running Chaski - https://goo.gl/RegF2p
La Tua Casa Hotel Boutique - https://goo.gl/gThBWB
Outras opções de estadia na cidade: https://goo.gl/7odZ8Z
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/B66HKg

O que fazer
A principal atração na cidade é El Cristo de la Concordia, uma estátua
de Cristo e é possível chegar caminhando, por teleférico ou de carro. A
visitação é aberta das 9h às 19h.
Outra atração bastante comum entre turistas é o Parque Nacional
Torotoro. Para chegar ao parque, localizado ao sul de Cochabamba é
possível fazer com tour em uma das agências (perguntar na sua
hospedagem) ou ir por conta. Para ir por conta é necessário pegar um
ônibus até a vila de Torotoro (ônibus; mais de 6h) e de lá entrar no
parque. É necessário a contratação de guia para visitá-lo e há diversas
opções do que fazer por lá, como caverna, pegadas de dinossauros e
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canyons. Os guias podem ser contratados na praça central da cidade e
o Villa Etelvina (http://villaetelvina.com/) é uma opção de estadia na
cidade, mais ou menos U$9 para quem tem barraca ou algo como U$25
por um bungalow.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/B66HKg

Onde Comer
Uma opção em conta na cidade é o Wistupiku (#15 no TripAdvisor),
localizado na Calle Lanza. Ótimo para comer empanadas ou tomar um
sorvete. Outra opção em conta é o Kropl’s Bierhaus (#64 no
TripAdvisor), possui cervejas artesanais - próprias. Localizada no
Boulevard de la Recoleta, bem perto da Av. Uyuni.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/B66HKg
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Copacabana
A dúvida que todos tem - quando descobrem a versão boliviana -, o
que veio primeiro, a Copacabana do Rio de Janeiro ou essa? Conta a
história que uma réplica de Nossa Senhora de Copacabana foi levada
da cidade boliviana a sua irmã mais nova - e mais famosa - e assim deu
seu nome a praia. Apesar da relação, ambos seguiram caminhos bem
diferentes e hoje Copacabana (da Bolívia) pode até ser pouco
conhecida no “mainstream”, mas todos os mochileiros que planejam
Bolívia, tem essa cidade em sua mente por dois motivos: primeiro,
como ponto de parada entre La Paz e alguma cidade peruana (Puno;
Arequipe; Cusco; etc.) e, por fim e mais importante, como base para
visitar a isla (e ruínas Incas) del Sol.

Como chegar/locomover
Para chegar a Copacabana a melhor forma é de ônibus, seja vindo de
alguma cidade peruana ou de La Paz. Na capital boliviana é possível
pegar um ônibus no terminal do cemitério da cidade (mais
econômicos). Mas também é possível pegar ônibus do terminal
principal de La Paz.
Para quem vem do Peru, o principal portão de entrada é a cidade de
Puno, que também fica à beira do Lago Titicaca.
Já para chegar a Isla del Sol o mais recomendável é descer para o porto
de Copacabana para programar um barco dali. São principalmente dois
horários, pela manhã e a tarde, que levam até a ilha e aguardam para
retornar com os turistas. Os horários de retorno sendo definidos junto
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ao barqueiro. Se tiver em grupo grande é possível alugar um barqueiro
para seguir o itinerário proposto. Há somente um limite para os barcos
estarem de volta a Copacabana toda noite - geralmente pouco depois
do pôr do sol.

Onde ficar
Hospedagem na Bolívia é barato de modo geral, mas existem opções
muito baratas e opções baratas. Uma boa opção e muito barata na
cidade é o Hostal Luz Yhobimar, onde um quarto para dois custa em
torno de U$10. Já entre as opções baratas - e estes com café da manhã
- estão o Hostal Florencia (U$20 para duas pessoas) e Hostal Piedra
Andina (U$25 também para duas pessoas).
>> Links para reservar hospedagens em Copacabana
Hostal Luz Yhobimar: https://goo.gl/t69n6r
Hostal Florencia: https://goo.gl/EqelWb
Hostal Piedra Andina: https://goo.gl/V32kck
Outras opções em Copacabana: https://goo.gl/b6RCbG
Já quem quer ficar na Isla del Sol há menos opções e um pouco mais
caras que em Copacabana mas ainda assim é possível encontrar opções
em conta. O Hostal del Sol há quartos (para dois) por em torno de
U$30 a noite e o Hostal Jacha Inti há as mesmas facilidades por U$40
a noite. Ambos com café da manhã incluso na diária.
>> Links para reservar hospedagens na Isla del Sol
Hostal del Sol: https://goo.gl/EXOqsX
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Hostal Jacha Inti: https://goo.gl/zWAcor
Outras opções na Isla del Sol: https://goo.gl/zaS2Nj
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/PUqfs0

O que fazer
A cidade de Copacabana foi construída em torno da Basilica de
Nuestra Señora de Copacabana, uma belíssima representante da
arquitetura colonial espanhola. A igreja fica em frente a Plaza 2 de
Febrero. A partir do centro, em uma pequena caminhada - o que
devido a altitude pode tornar a trilha um pouco cansativa - fica o Cerro
Calvario, ótimo local para se ver o pôr do sol ou contemplar o visual do
Lago Titicaca.
Um passeio de barco a partir de Copacabana fica a Isla del Sol, que
recebe esse nome pois era um santuário de adoração ao sol durante o
império Inca. É possível ficar na ilha e aproveitar e visitar as ruínas logo
pela manhã, podendo visitar as ruínas Roca Sagrada e o mirante Palla
Khasa, além de atravessar a ilha pelo caminho norte-sul.
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/PUqfs0

Onde Comer
Há diversas opções de lugares para comer ao longo da Av. 6 de Agosto
(a mesma que passa em frente da Basilica). A opção mais bem
recomendada é o El Condor (#1 no Tripadvisor), super econômico e de
ambiente acolhedor, possui opções vegetarianas e servem café da
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manhã também. Localizada na Av. 6 de Agosto dentro do Hotel
Residencial Paris.
Outra ótima opção, um pouco mais caro, é o Pan America Bakery y
Pizzeria, na Av. 6 de Agosto com a Calle Avaroa.
Para finalizar, a Pit Stop é uma outra boa opção econômica na cidade,
com opções de sanduíches e empanadas, na Av. 16 de Julio (a dois
quarteirões da Av. 6 de Agosto)
Mapa da cidade com indicações dos lugares: https://goo.gl/PUqfs0
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Quanto Levar
É sempre mais seguro levar dólar e viajando para a Bolívia saiba que é
importante levar notas de U$100, a maioria das “casas de câmbio” no país
paga menos se a nota for de menor valor. O casas de câmbio foi entre
aspas mesmo por que a maioria delas são comércios que também trocam
dinheiro.
O valor a levar depende muito do seu estilo de viagem e dos atrativos que
for visitar. Uma boa forma é fazer um cálculo diário, além de já ter cotado
alguns passeios que sabe ser mais caros, como o Salar do Uyuni e O
Downhill na Estrada da Morte.
O valor de US$50, por pessoa por dia, é uma média bastante aceita no
mundo dos mochileiros. Permite se esbaldar, de vez em quando, enquanto
economiza em outros dias. Há inclusive livros publicados que comentam
como atingir essa meta (Travel the World on US$50 a day - Matt Kepnes,
mas só em inglês). Agora se quer economizar ao máximo, é possível viajar
com US$35.
Então indicamos calcular os custos com Salar do Uyuni a parte e
acrescentar em torno desse valor para saber o quanto precisa.
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Seguro Viagem
É sempre bom se previnir, principalmente quando está em um país
diferente, com outras culturas, regras e preços. É o tipo de serviço que
pagamos para não usar, não é mesmo? Nós do Viajar, Ver e Viver estamos
constantemente viajando e ter um seguro viagem para nós é essencial,
como se fosse nosso plano de saúde.
Há algumas opções no mercado e uma delas é a World Nomads. Eles
possuem dois perfis de cotação, o básico e o explorer, com coberturas e
valores diferenciados.
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Lembrando que a única forma de ganharmos comissão pela compra deste
seguro viagem é você mesmo realizando a cotação e fechamento através
do nosso site, ou pelo link abaixo. Não podemos fazer isso por você :(
Dica: Leia com atenção a política do que for contratar para ter certeza do
que esta se assegurando.
>> Link para consultar/cotar o serviço da World Nomads: https://goo.gl/
h9ALJT
Saiba que a empresa só permite contratar seguro com 120 dias de
antecedência, então já pode cotar, mas a contratação é só mais próximo a
data da viagem.
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Links úteis
Blogs de Viagem
Abaixo vamos indicar alguns blogs para você se inspirar, é só clicar no
link e começar sua viagem :D

Bolívia
As melhores imagens da Bolívia - Viajar, Ver e Viver, por Cau e Marcos
Viajar de ônibus na Bolívia - Vida Sem Paredes, por Camila e Nange
Salar do Uyuni
Salar do Uyuni - Viajar, Ver e Viver, por Cláudia e Marcos
O nascer do sol no Salar de Uyuni, na Bolívia - Viagem Primata, por
Rafael Leick
Salar do Uyuni: O Maior Deserto De Sal Do Mundo - DayTrippers, por
Rafael e Isa
O passeio de um dia no Salar de Uyuni - Pé na Estrada, por Alteir
Moulin
La Paz
Downhill na estrada da morte - Viajar, Ver e Viver, por Cau e Marcos
La Paz, Bolívia - Viajar, Ver e Viver, por Cau e Marcos
Onde dormir em La Paz - Viajar, Ver e Viver, por Cláudia e Marcos
O que fazer em La Paz - Pé na Estrada, por Alteir Moulin
O que fazer em La Paz - Planejo Viajar, por Ana Beatriz
Copacabana
O imperdível passeio na Isla del Sol - Pé na Estrada, por Alteir Moulin
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Cochabamba
Cochabamba ao pé da letra - 4 Piés, por Carolina e Ivan
Sucre
O que fazer em Sucre - Vida Sem Paredes, por Camila e Nange
Potosí
Dicas de Lugares para visitar - Vida Sem Paredes, por Camila e Nange
Por dentro de uma minha de prata em Potosi - Compartilhe Viagens,
por Karla Lariss
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