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Prezados Colegas: 

O mês de junho 

chegou com suas 

noites frias, mas com 

seus dias banhados 

pelo Sol dos Andes, 

que ilumina o inverno 

boliviano. 

Como de costume, 

oferecemos-lhe o 

nosso itinerário com 

partidas fixas todas as 

sextas-feiras "Bolívia 

Mundo Andino", que 

pode ser combinado 

com o Peru ou com o 

Chile. A temporada 

de trekking e 

escalada começou na 

Cordilheira Real e o 

Salar de Uyuni está 

totalmente equipado 

para todos os 

circuitos. Esperamos 

seus clientes com 

nossos melhores 

serviços e 

agradecemos sua 

confiança e 

preferência. 

Saudações muito 

quentes. 

 

Juan Enrique Valloton 

- Gerente Geral 

JUNHO—JULHO 2019 

  Já foi lançada a 
data oficial para a Entrada Uni-
versitária 2019 que se levará a 
cabo no dia sábado 03 de 
agosto na cidade de La Paz. 
Este ano contará com ao redor 
de 55 fraternidades a interpre-
tar danças folclóricas do país. 
Esta tradicional celebração é 
organizada desde o ano 1988 
por estudantes da Universidade 
Maior de San Andrés que com 
o objeto de resgatar e preservar 
o patrimônio cultural boliviano 
decidiu iniciar esta festa cheia 
de energia cor e alegria. 

ENTRADA UNIVERSITÁRIA 2019 

Esta região 
de beleza singular para a sua maravilha 
natural é agora parte de um circuito turís-
tico que permite uma viagem panorâmica 
de Santa Cruz, a região de Chiquitania e 
o Vale do Tupavaca, com visitas às 
missões de San José e Santiago. Ele per-
mite que você se junte ao Pantanal brasi-
leiro para uma estadia em seu ecossiste-
ma único no mundo. A noite será na 
autêntica cidade de Santiago. 

SUDESTE CHIQUITANO E PANTANAL 

Latam anunciou que operará cinco voos semanais sem escalas entre Cusco 
e La Paz (Bolívia), a partir de 01 de julho de 2019, nas segundas, terças, 
quartas, sextas e sábados às 08h45min, chegando a La Paz às 10h57min 
hora local. Excelente opção ante a suspensão desta rota por parte de Peru-
vian Airlines. 

LATAM VOOS CUSO-LA PAZ 

TRAVESSÍA  

ANDINA 
SAÍDAS GARANTIZADA CADA SEXTA –

FEIRA DESDE SANTA CRUZ (VVI) 



 A NOITE MAIS FRIA DO ANO 

GASTRONOMÍA: PHISARA DE QUÍNUA 

HOTEL ALTUS EXPRESS 
           Localizado no tradicional bairro 
de São Pedro, considerado zona patri-
monial da cidade de La Paz e a pouca 
distancia do centro da cidade, se 
reinaugurou com nova infraestrutura e 
excelente conceito o hotel Altus Ex-
press. Esta construção residencial ofe-
rece ao hospede a mais grata estadia 
com num espaço elegante e encanta-
dor, brindando-lhe em toda ocasião 
“um serviço à altura”. Uma nova 
opção para uma estadia cômoda, úni-
ca e com um pressuposto ao alcance 
de todos. 

                         Cada 23 de junho se celebra São 
João, festa de caráter sincrético que tomado como 
a noite mais fria do ano, simboliza também a reno-
vação e os novos começos. Tradicionalmente as 
famílias realizavam fogueiras nas quais queimavam 
móveis e coisas velhas de madeira que reuniam ao 
longo do ano anterior, com a crença de se des-
fazer do velho para dar caminho ao novo. Podia-
se acrescentar à fogueira qualquer objeto que re-
presentava uma má lembrança, e assim se exorci-
zavam os maus sucedidos dos doze meses anterio-
res. Atualmente as fogueiras estão proibidas em 
toda a zona urbana sem embargo familiar e ami-
gos ainda se reúnem para compartir uma comida 
quente. 

Este simples, mas delicioso prato de origem do planalto é prepara-
do principalmente com quinoa cozida, charque (carne seca), batata 
cozida e se costuma acompanhar-se com habas e salada de espi-
nafre. Geralmente se prepara misturando a quinoa cozida com pe-
daços de batatas cozida e pedaços de charque previamente fritos. 
A esto agrega-lhe um pouco de cominho, pimenta e sal. Por em 
cima se pode pôr legumes e saladas. 

BOLIVÍA MUNDO ANDINO 

 
PARTIDAS GARANTIDAS CADA SEXTA FEIRA 
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