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BOLIVIA
Programa per l'ascensió de l'Acotango de 6056m
i el Parinacota de 6330m

Aquest programa ens durà a les zones màgiques del llac Titicaca i la Isla del Sol, fins als
cim del Parinacota! Aquesta primera zona del llac Titicaca formarà part de la nostre
aclimatació.
Després del gran llac, anirem al cor de la Cordillera Real per seguir amb el nostre procés
d'aclimatació.
La darrera part del programa ens durà al Parc nacional del Sajama, per realitzar les
ascensions de l'Acotango de 6056m, i el Parinacota de 6330m.
També tindrem temps per visitar sorgències d'aigua calenta, geysers i alguns dels boscos
més alts de la terra.
Vine amb nosaltres a Bolivia!

www.guiallongueras.com

1

Xavi Llongueras i Orriols. Guia d'Alta Muntanya UIAGM.
C/ Rodeig, 1. 25727 Prullans.
Tel. 676 510 655
guia@xavillongueras.com
www.guiallongueras.com

Itinerari
Dia 1: Vol Barcelona – La Paz.
Recollida al aeroport internacional de La Paz i transfer a l'hotel. Curta visita de la ciutat.
Hotel***.
Dia 2: La Paz – Copacabana – Yumani , Isla Del Sol
Deixarem La Paz d'hora el matí direcció a l'Altiplano a 4000 metres. A Tiquina creuarem el llac amb una
barcassa fins a Copacabana, i abans de agafar una altre barcassa fins a l'Illa del Sol a on farem una curta
excursió. 4h de cotxe, 1h en barcassa, 1h caminant.
Hotel (E,D,S).
Dia 3: Yumani (3850m) – Challapampa (3820m) – Copacabana (3820m).
Després d'esmorzar farem una curta caminada per la illa. En 2 o 3 hores arribarem a les ruines de Chincana.
Des d'aquí anirem fins a Challapampa on agafarem la barcassa fins a Copacabana.
Hotel (E,D,S).
Dia 4: Copacabana – Lake Quta Qutia (4450m) - Laguna Ajwani (4600m).
Esmorzarem i començarem el dia amb un trajecte per la carretera cap a La Paz, i a una hora abans
d'arribar-hi trencarem cap a la Cordillera per arribar a la base de les grans muntanyes fins al llac Quta
Qutia. Aquí al llac dinarem i començarem la caminada fins un petit coll, baixarem al fons de la vall per
creuar el riu i remontar fins el campament. El nostre equip serà transportat en cotxe. 3h de cotxe i de 3 a 4
caminant.
Tendes (E,D,S).
Dia 5: Laguna Ajwañi – Condoriri (4700m) - La Paz.
Avui haurem d'iniciar la jornada força d'hora, ja tenim tres colls per creuar i és un dia llarg. Des del segon
coll, tindrem les primeres vistes de la Cabeza de Condor (5648 m), el Cerví de Bolívia. Passant el darrer coll
arribem al camp base de Condoriri. El campament es troba en un entorn molt maco al costat d'un llac amb
vistes a les muntanyes. A partir d'aquí tenim una hora més a peu fins al fons de la vall on trobarem el
nostre transport cap a La Paz. 6 a 8 hores.
Hotel (E,D).
Dia 6: La Paz (3600m) – Sajama village (4220m).
Anirem en transport privat de La Paz a l'Alto al Altiplano a 4000mts, i d'allà direcció cap al sud fins el petit
poblet de Sajama, al peu de la muntanya que porta el mateix nom. 5 hores de cotxe.
Hostel (E,D,S).
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Dia 7: Poble de Sajama - Camp Base (5200m) – Cim de l'Acotango (6056m) – Sajama.
Sortirem molt d'hora per atacar el cim. Després d'una hora en cotxe fins el Camp Base, començarem
l'ascensió. Començarem pel nord per afrontar l'esperó oest del cim entre pedres i neu, i sempre amb el cim
del Sajama al derrera nostre. Des del cim tindrem grans vistes del llac Chungará i dels cims del voltant. El
descens el farem per la mateixa ruta. 500 mteres i 6 hores.
Hostel (E,D,S).
Dia 8: Sajama poble. Descans.
Dia de descans per recuperar forces per l'atac final al Parinacota. Podrem visitar geysers i aigues termals.
Hostel (E,D,S).
Dia 9: Sajama – Cim del Parinacota (6330m) – Sajama.
Sortirem molt d'hora per una pista de sorra en un 4x4. Des del pàrquing tenim una hora fins l'espatlla entre
el Parinacota i el Pomarepe. Una llarga ascensió entre els penitents de gel, el que ens ho farà més dur. Des
del cim gaudirem de grans vistes del Sajama i del Guallatiri a Chile. El descens serà per la mateixa ruta, o
per la ruta directe. 1200 metres i unes 10 a 12 hores.
Hostel (E,D,S).
Dia 10: La Paz
Trajecte de tornada fins a La Paz. 3 a 4 hores de cotxe.
Hotel (E, D, S)
Dia 11:
Transfer de l'hotel a l'aeroport i vol de tornada a casa. (E).

Llegenda: E: esmorzar, D: dinar, S: sopar.
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