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Estimados Colegas: 

 
Começou o ano de 2019 com boas 
previsões e movimentos turísticos. 

Nossa participação no evento FITUR 
Madrid-Espanha nos mostrou um 

grande interesse nos autênticos 
atrativos turísticos do nosso país. 

Nossa próxima participação ao evento 
ITB Berlim também será motivo de um 
encontro com operadores de Europa e 

do mundo. Bolívia Coração do Sul 
espera a seus passageiros e lhes 

agradecemos com antemão por sua 
confiança em nossos serviços. 

Saúdos cordiais. 
 
 

Juan Enrique Valloton - Gerente Geral  

   

FESTIVAL  
CONSERVARTE 

 
 

Este evento anual é a oportunidade 

para conhecer e disfrutar da arte e 

da natureza através de diferentes 

manifestações artísticas num en-

torno mágico como é Santiago de 

Chiquitos (Santa Cruz) através de 

diferentes manifestações artísticas 

como a escultura, pintura, poesia, 

literatura, música, dança, teatro, fo-

tografia, etc; assim como o turismo 

numa das regiões mais belas. 

VOO DIRETO                                          
SANTA CRUZ  - SAO PAULO 

 

A linha aérea LATAM anuncia seus voos diretos desde Santa 

Cruz – Bolívia, a São Paulo- Brasil a partir do próximo 

primeiro de abril do presente ano. Uma boa notícia para as 

conexões da América Latina. 

      

GASTRONOMIA: MAJADITO  
É um prato originário do estado de Santa Cruz e significa “golpear” ou 

“majado”, coisa que se faz com as carnes –golpeá-las- antes de fazer o 

majau em um amassador grande de madeira (tacú). Entre seus ingredien-

tes principais está a carne seca (charque, carne desidratada), banana da 

terra frita, arroz e ovo frito. Uma deliciosa opção para experimentar no 

oriente boliviano. 

TRAVESSÍA  

ANDINA SAÍDAS GARANTIZADA CADA SEXTA –

FEIRA DESDE SANTA CRUZ (VVI) 



  RESERVA NACIONAL DE FAUNA 
EDUARDO AVAROA 

 

A reserva Eduardo Avaroa localizada no Sul do departamento 

(Estado) de Potosí e limitante com o território do Salar consti-

tuem uma das regiões de maior beleza cênica. A vegetação 

está caracterizada pela forte presença de pastagem (palha bra-

va) que em algumas planícies e ladeiras formam semicírculos. 

A fauna se caracteriza pela presença de espécies singulares 

que se adaptaram aas condições de vida extremas da região, 

algumas delas em perigo de extinção. Encontram-se 80 espé-

cies de aves das quais as mais representativas são as três espé-

cies de flamingos que habitam na reserva. Também há 23 es-

pécies de mamíferos que prosperam na reserva entre os que se 

encontram: vicunhas, pumas, raposas andinas e viscachas (que 

são como coelhos com rabos fofos). Um magnífico lugar que 

não podemos deixar de visitar em sua passagem pela Bolívia. 

TREK CAÑÓN DE PALCA 

Descrição:  
 

Pela manhã saída de carro à pequena comunidade de Palca 
a duas horas de viagem passando pela montanha Illimani 

6480 m s.n.m. (metros sobre nível do mar). No caminho se 
observará flores multicores que embelezam a paisagem 

desta zona rural. Chegada e início da caminhada de mais 
ou menos três horas até chegar a uma cálida área com rios 

cristalinos que umedecem este vale de solo fértil. 
 Descanso e tempo para merenda. Retorno à cidade de La 

Paz de carro privado. 
 Fim dos serviços 

FEIRA INTERNACIONAL DE BERLIM 
 

Este ano nosso diretor Jean Jacques Valloton estará presente na Feira Internacional de Berlim do dia 6 a 9 de 
março. Reserva sua consulta para saber mais acerca do destino Bolívia escrevendo a: 

jjvalloton@valtours.com.bo 

BOLIVÍA MUNDO ANDINO 

 
PARTIDAS GARANTIDAS CADA SEXTA FEIRA 

DESDE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (VVI)  
Mais informação: info@valtours.com.bo 

Mais informação: Avenida 16 de Julio Ed. San Pablo Piso 6 Of. 607, La Paz - 
Bolivia Telefone: + 591 701 66012 / +591 233 10 66                                       

Email: info@valtours.com.bo  Web: www.valtours.com 


