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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2017 roku 

postanowiłam wybrać się do Boliwii, 

aby stanąć na najwyższym szczycie 

tego kraju, wulkanu Sajama. 

 

Chociaż Boliwia nie jest tak 

popularnym kierunkiem turystycznym, 

w przeciwieństwie do innych krajów 

Ameryk Południowej, to jednak 

ostatnimi czasy zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem wśród osób 

chodzących po górach, ale nie tylko. Dlatego też postanowiłam przygotować 
przewodnik, który ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy do Boliwii,  

w szczególności na wulkan Sajama. 

 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 

kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 

wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko bez 

stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na wulkan 

Sajama możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

 
 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 
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Boliwia – Sajama  

Sajama (6542 m n.p.m.) to wygasły stratowulkan w Andach, położony w południowo – wschodniej 

części Boliwii, ponad 20 km od granicy z Chile.   

Szczyt położony jest w Parku Narodowym Sajama i jest najwyższym szczytem Boliwii. Na obszarze 

parku znajdują się także m.in. wulkan Parinacota (6348 m n.p.m.) i wulkan Pomerape (6282 m n.p.m.). 

W 2001 roku dwie drużyny złożone z miejscowej ludności wioski Sajama oraz lokalnych 

przewodników górskich rozegrały mecz piłki nożnej na szczycie wulkanu Sajama, co miało pokazać, 
że wysokość nie wpływa na ograniczenie wysiłku fizycznego. Mecz został rozegrany na znak protestu 

przeciwko odrzuceniu rund eliminacyjnych do mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych na 

najwyżej położonym stadionie na świecie w La Paz w Boliwii, właśnie we względu na wysokość. 

Na banknocie 50 BOB na odwrocie widnieje sylwetka wulkanu Sajama. Banknot został wprowadzony 

do obrotu płatniczego w Boliwii w 2018 roku. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Wejście na sam wierzchołek wulkanu Sajama nie powinno zająć więcej czasu niż trzy - cztery dni, 

bezpośrednio z wioski Sajama. Warto jednak zarezerwować sobie dodatkowy jeden dzień na 

ewentualną i nieprzewidzianą aklimatyzację. 

Biorąc pod uwagę czas podróży z Europy do Ameryki Południowej oraz atrakcje turystyczne jakie 

oferuje Boliwia warto w tym kraju zostać co najmniej dwa tygodnie. Ja jednak polecam dłużej. Jest to 

optymalny czas, aby zaaklimatyzować się przed wyjazdem w góry, zwiedzić pobliskie atrakcje 

turystyczne lub ewentualnie wybrać się na trekking w inne pasma górskie Boliwii. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia się do Ameryki Południowej, w tym także do Boliwii. Niestety do 

Ameryki Południowej jak i do Boliwii nie ma bezpośrednich lotów z Polski. Dlatego też należy liczyć 
się z międzylądowaniem na terenie któregoś z krajów europejskich lub pozostałych krajów Ameryki 

Północnej oraz jednego z państw Ameryki Południowej. Zarówno do Kanady, jak i USA z Polski 

realizowane są loty bezpośrednie. 

Praktycznie z każdego kraju Ameryki Południowej można dostać się do Boliwii. Koszt przelotu nie 

powinien być większy niż 1500 zł. Istnieje możliwość wykupu biletów w znacznie atrakcyjniejszych 

cenach. Należy jedynie zwrócić uwagę, czy cena biletu obejmuje koszt przewozu bagażu głównego.   

W Boliwii loty międzynarodowe obsługiwane są przez kilka lotnisk w tym m.in. przez największe  

w kraju lotnisko w La Paz (dzielnica El Alto), oddalone 13 km od stolicy. Lotnisko w La Paz jest 

najwyżej położonym lotniskiem międzynarodowym na świecie (ponad 4000 m n.p.m.) i obsługuje 

tylko południowo amerykańskie linie lotnicze takie jak: Boliviana de Aviacion oraz EcoJet – 

obsługujące lokalne kierunki w samej Boliwii, Amaszonas – także linia lotnicza boliwijska latająca 

głownie w obrębie kraju, ale sezonowo obsługująca loty do Peru (tylko Cuzco), Avianca – linia lotnicza 



Boliwia - Sajama – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  7 

 

z Kolumbii, Avianca Ecuador – linia lotnicza obsługująca loty do Ekwadoru oraz dwie linie jednego 

przewoźnika Latam Chile i Latam Peru, które obsługują loty do Santiago de Chile, Limy i Cuzco  

w Peru. 

Pozostałe lotniska międzynarodowe w Boliwii położone są w prowincjach Cochabamba, Puerto Suarez 

oraz Santa Cruz. 

Ogólna cena wszystkich lotów z Polski do Boliwii nie jest mała i niejednokrotnie wynosi więcej niż 
5000 zł. W szczególności w okresie polskiego lata (od lipca do sierpnia) ceny wyjątkowo są wysokie.   

Warto pokusić się o wylot w mało turystycznym okresie, ponieważ promocje lotów bywają bardzo 

korzystne, a samą Boliwię można odwiedzać przez cały rok. Warto też zainteresować się cenami lotów 

do bardziej turystycznych miejsc w Ameryce Południowej (Buenos Aires, Santiago de Chile, Rio de 

Janeiro, a dopiero stamtąd kupować oddzielnie przelot do Boliwii.  

Transport na miejscu 

Autobus 

Transport autobusowy w Boliwii jest bardzo popularny. Za pomocą autobusu lub autokaru można 

dostać się w niemal każdy zakątek kraju. 

Na dworcu autobusowym w La Paz (Terminal de buses La Paz) mieści się wielu lokalnych 

przewoźników. Przejazdy autobusami co do zasady są bardzo tanie, ale ich cena może się różnić  
w zależności od kierunku podróży oraz klasy przejazdu. Najtańsze są przejazdy ze zwykłymi 

miejscami siedzącym, semi-cama (lekko rozkładane fotele) są znacznie droższe, a najdroższe są 
przejazdy w standardzie cama (łóżko), autobusy te posiadają na pokładzie dodatkowo toaletę. 

W Boliwii kursują często minibusy, zarówno w obrębie miasta, jak i międzymiastowo.  

W samej Boliwii nie ma czegoś takiego jak rozkłady jazdy. W praktyce czekamy na konkretny autobus. 

Przed wyjazdem należy jednak wcześniej upewnić się o trasie przejazdu busa podając swój cel 

podróży, a następnie oczekujemy na odjazd busa w momencie całkowitego zapełnienia wszystkich 

miejsc siedzących. Z uwagi, że przejazdy busów nie są ograniczone czasowo można bez problemu 

wysiąść z busa dosłownie wszędzie na trasie przejazdu. W tym celu należy wcześniej powiadomić 
kierowcę busa i w odpowiednim momencie okrzykiem zatrzymać pojazd. 

Busy nie mają żadnych oznaczeń. Czasem zdarza się, że mają umieszczoną przy przedniej szybie 

tablicę z napisem docelowego kierunku podróży, ale lepiej upewnić się u kierowcy, czy bus jedzie  

w odpowiednim kierunku.  

Busy rzadko zatrzymują się po drodze na trasie przejazdu i często są całkowicie zapełnione.  

W przypadku małych busów bagaże przewożone są na dachu pojazdu. 

Wybierając się do wioski Sajama należy udać się na dworzec autobusowy w La Paz (Terminal de Buses 

La Paz), skąd odjeżdża autobus do Patacamaya. Koszt autobusu wynosi 20 BOB. W Pacamaya 

przesiadamy się do mini busa w kierunku Sajama. Koszt przejazdu wynosi 30 BOB. Bus odjeżdża spod 

restauracji Capitol od godziny 12:00 w południe. Jest to jedyny transport w kierunku wioski Sajama  

i odjeżdża tylko raz dziennie, stad warto wcześniej wyruszyć z La Paz w kierunku miejscowości 
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Pacamaya. Bus czeka do godziny 13:30, czyli do momentu całkowitego zapełnienia wszystkich miejsc 

siedzących. Przejazd z Pacamaya do wioski Sajama zajmuje trzy godziny. Bus nie zatrzymuje się na 

żadnych postojach po drodze, dlatego przed podróżą warto skorzystać z toalety i zakupić przekąski. 

Autobus powrotny do Pacamaya odjeżdża z rynku głównego w wiosce Sajama o godzinie 5:30 rano 

(w niedziele o godzinie 4 rano). Koszt przejazdu wynosi ok. 30 BOB, a sama podróż trwa 3 godziny. 

W Pacamaya bez problemu złapiemy transport powrotny do La Paz lub miejscowości Oruro. 

Taksówka 

Taksówka to stosunkowo tani środek transportu, ale dość niebezpieczny dla turystów. 

Zaleca się korzystanie z taksówek autoryzowanych firm na lotnisku lub dostępnych w hostelach  

i hotelach. 

Koszt taksówki na lotnisko w La Paz z centrum miasta wynosi 70 BOB (ceny z 2018 roku). 

Samolot 

Poruszając się po całej Boliwii warto rozpatrzyć opcję przelotu samolotem z jednego krańca kraju na 

drugi. Loty w Boliwii nie są drogie, a na pewno pozwolą zaoszczędzić na czasie podróży. Ponadto  

w porze deszczowej są jedynym dostępnym środkiem transportu w Boliwii, bowiem większość dróg 

w Boliwii nie jest asfaltowa i przy ulewnych deszczach całkowicie nieprzejezdna.  

Nocleg 

Hostel 

W Boliwii występuje bogata oferta noclegowa począwszy od najtańszych hosteli, a skończywszy na 

droższych hotelach. Ceny za nocleg w hostelu w centrum La Paz rozpoczynają się od 10 USD za nocleg 

w pokoju wieloosobowym. W mniejszych miejscowościach wybór noclegu może być znacznie 

zawężony.  

Nocleg w hostelu w centrum La Paz wynosi 11 USD za noc w pokoju czteroosobowym żeńskim  

(Loki La Paz Hostel). 

Nocleg w wiosce Sajama kosztuje od 30 do 50 BOB – pokój jednoosobowy z łazienką. Ja płaciłam  

40 BOB za pokój z łazienką (Hostal Oasis). Dodatkowo płaciłam za gaz 16 BOB. Standard hostelu jest 

bardzo słaby. Obsługa nie mówi w języku angielskim. Należy uważać na pchły. Wybór miejsc 

noclegowych w wiosce Sajama jest bardzo słaby. Polecam przejrzeć mapę gogle w poszukiwaniu 

czegoś lepszego. 

Namiot 

Nie obszarze Parku Narodowego Sajama można nocować w namiocie bez dodatkowych opłat,  

w szczególności w base camp pod szczytem Sajama lub w obozie wysokim na przygotowanych 

platformach namiotowych. 
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Formalności 

Wiza 

Obywatele polscy wybierający się do Boliwii mogą przebywać na terenie tego kraju bez wizy do  

90 dni w celach turystycznych.  

Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. 

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotycząca formularza wjazdowego (tzw. Tarjeta 

Andina), którą należy zachować i bezwzględnie zwrócić przy opuszczeniu Boliwii jest nieaktualna. 

Restrykcje celne nie odbiegają od tych powszechnie obowiązujących. Należy zwrócić uwagę na 

przepisy dotyczące transportu materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, którego naruszenie 

może podlegać surowym karom.  

Zabronione jest wywożenie z Boliwii dóbr kultury o znacznej wartości, w szczególności 

archeologicznej, bez specjalnych zezwoleń.  

Surowo zabroniony jest przemyt substancji odurzających. Przemyt narkotyków karaty jest surowym 

więzieniem. 

W niektórych regionach kraju funkcjonuje i jest uznawany za równą państwowemu systemowi 

sądownictwa tzw. system sprawiedliwości wspólnotowej. 

Zezwolenie  

Permit (zezwolenie na wejście do Parku Narodowego Sajama - Parque Nacional Sajama) kosztuje 

100 BOB. Opłaty dokonujemy przy wjeździe na teren parku w drodze do wioski Sajama. Do permitu 

dołączona jest broszura informacyjna o atrakcjach turystycznych i górskich parku narodowego wraz  

z oznakowanymi szlakami i czasami przejścia każdego z nich.   

UWAGA! Zgodnie z informacją zamieszczona w internecie, dotyczącą wulkanu Sajama, oraz innych 

szczytów na terenie Parku Narodowego Sajama, obecnie można się na nie wspinać od kwietnia  

do października. Przed wyjazdem należy zweryfikować tą informację. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Boliwia jest dość bezpiecznym krajem. Jedyne zagrożenie stanowi przestępczości pospolita i drobne 

kradzieże, a sami Boliwijczycy nie są nachalni i natrętni. Ja czułam się naprawdę bezpiecznie.  

Z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą w większych miastach Boliwii należy uważać na 

antyrządowe protesty, strajki i blokady głównych dróg. W takich sytuacjach należy unikać 
demonstracji i monitorować lokalne komunikaty. 

Demonstracje nie mają charakteru agresywnego, zdarzają się niemal codziennie i powodują jedynie 

znaczne utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej. 
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W Boliwii w szczególności należy unikać regionów na północ od miasta Santa Cruz z uwagi na uprawę 
koki na tych obszarach 

Ponadto Boliwia położona jest w strefie aktywnej sejsmicznie. Natomiast w regionach górskich 

występuje spore ryzyko powodzi (w okresie wiosenno, letnio jesiennym). 

Zdrowie 

Wybierając się do Boliwii nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 

innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych widnieje informacja o konieczności posiadania 

szczepienia przeciw żółtej febrze. Podczas mojego pobytu potwierdzam, iż nie ma wymogu posiadania 

takiego szczepienia. Przy przejściu granicznym nie było wymogu pokazywania żółtej książeczki 

zdrowia. Ponadto na stronie szczepieniadlapodróżujących.pl w wykazie szczepień nie ma wskazanego 

obowiązku szczepienia na żółtą febrę dla osób wybierających się do Boliwii.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

W Boliwii istnieje ryzyko zachorowania na malarię i dengę zwłaszcza w regionach wschodnich  

i północnych kraju, w dżungli. Poza tym w Boliwii występuje również wirus zika oraz zagrożenie 

zachorowania na chorobę Chagasa, w szczególności w regionach górskich, która jest przenoszona 

przez pluskwiaki. Zalecam spać w mniejszych hostelach w śpiworze zakrywając twarz. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą Boliwii jest boliviano (BOB – boliviano boliwijskie). Na dzień przygotowania informatora 

koszt 1 BOB = 0,61 PLN. 

1 USD = 6,80 BOB    1 EUR = 7,36 BOB 

Boliviano dzieli się na 100 centavos. 

W większych centrach turystycznych akceptowane są karty kredytowe i płatnicze typu VISA, 

Mastercard oraz American Express. 

Wymieniane banknoty nie powinny posiadać żadnych skaz, zadarć i naderwań, ponieważ nie zostaną 
wymienione nawet w Banku Centralnym w La Paz. 

Kurs przeliczeniowy waluty lokalnej w stosunku do dolara jest zbliżony w bankach jak i w kantorach. 

Nie ma znaczących różnic. Rekomenduję wymiany waluta w autoryzowanych kantorach lub  

w bankach. 
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Internet 

W Boliwii nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hotelach/hostelach. Wifi dostępne 

jest także w niemal każdej restauracji i kafejce. 

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki koszt 

może być bardzo wysoki. 

Elektryczność 

Na terenie Iranu napięcie wynosi 220 V i spotkamy wtyczki typu A (z dwoma bolcami) oraz typu C, 

stosowane również w Polsce.   

Klimat i pogoda 

Klimat 

W Boliwii na nizinach występuje klimat podrównikowy. Na przedgórzu klimat jest już bardziej 

wilgotny, a w Andach zdecydowanie suchy. 

W górach temperatury zimą mogą być nawet ujemne i mogą towarzyszyć im opady śniegu, co należy 

mieć na uwadze wybierając ten okres planując wyjazd na wulkan Sajama.  

Sezon i pogoda 

Najlepsza pogoda na wspinanie się na wulkan Sajama występuje od lipca do sierpnia. Jest to okres 

boliwijskiej zimy i mimo występowaniu częstszych opadów, warunki wspinaczkowe są znacznie 

lepsze niż w okresie lata.  Należy jednak liczyć się w tym okresie z dość silnym wiatrem w wyższych 

partiach gór. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, język, kuchnia 

Język 

Językiem urzędowym Boliwii jest język hiszpański.  

Znajomość innych języków obcych w Boliwii jest rzadka i często sprowadza się do pojedynczych słów 

po angielsku.  

Język angielski jeśli występuje, to jest popularny w agencjach turystycznych i hotelach w większych 

miastach.  

W mniejszych regionach ludność nie posługuje się nawet językiem hiszpańskim, a jedynie językami 

indiańskimi quechua lub aymara. 
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Kultura 

Boliwia jest krajem dość mocno zróżnicowanym etnicznie. Można tutaj wyróżnić cztery plemiona 

indiańskie: Aymara - w regionie jeziora Titicaca, Quechua – w regionie Cochabamba o Altiplano, 

Chiquitos – na północnym zachodzie kraju oraz Guarani – w zachodniej części kraju. 

Każda z tych grup etnicznych ma odrębne tradycje, muzykę, a także elementy stroju.  

Ciekawym elementem stroju wśród Boliwijek są noszone na głowach meloniki, plisowane spódnice 

pollera oraz jedwabiste chusty lub szale, manta. 

W Ameryce Południowej melonik pojawił się na początku XX w. za sprawą sprowadzonych przez 

Brytyjczyków robotników pracujących na kolei. 

Te tradycyjne kapelusze noszone są przez mieszkanki pochodzenia indiańskiego i co ciekawe wskazują 
na stan cywilny właścicielek. Jeżeli przechylone są na bok głowy, oznaczają stan panieński. Jeśli 
noszone są na czubku, świadczą o tym, że kobieta jest zamężna. 

Plisowane spódnice pollera zostały wprowadzone wśród rdzennej indiańskiej ludności w okresie 

kolonizacji przez Hiszpanów. Obecnie stanowią element stroju tradycyjnego kobiet, ale chętnie 

noszone są przez Boliwijki na co dzień.  

Pollera typowe dla regionu Altiplano wykonane są z 8 metrowej tkaniny i noszone są z 4 – 5 

haftowanymi halkami, co nadaje kobietom „okrągłych” kształtów. 

Ludzie 

Boliwijczycy częściej od innych narodowości Ameryki Południowej są bardziej chłodni  

i zdystansowani, co może utrudnić nawiązanie z nimi kontaktu. Co nie oznacza, że nie są przyjaźnie 

nastawieni do turystów. Ze względu na posługiwanie się językiem hiszpańskim oraz innymi językami 

etnicznymi nie są za bardzo rozmowni, ale nie odmawiają pomocy. 

Podobnie jak pozostali Latynosi, Boliwijczycy są bardzo rodzinni, gościnni i hojni.  

Kuchnia 

Kuchnia boliwijska mocno powiązana jest głównie z kuchnią hiszpańską. Podstawowymi produktami 

wykorzystywanymi z kuchni jest kukurydza, ziemniaki i fasola. Najpopularniejszym mięsem  

w Boliwii jest kurczak (pollo).  

Ze względów ekonomicznych oraz położenia geograficznego kuchnia boliwijska nie jest tak bogata  

w warzywa i owoce, jak w pozostałych krajach Ameryki Południowej.   

W Boliwii popularnym napojem są parzone liście koki. Mate de coca, czyli herbata z koki, wg. lokalnej 

ludności, ma właściwości niwelujące objawy choroby wysokościowej. Boliwijczycy również 
uwielbiają żuć liście koki. 

Boliwijczycy maja zwyczaj jadać na ulicy, stąd jedną z  popularnych potraw dostępnych wszędzie jest 

Salteña. To pieczony pieróg z różnego rodzaju nadzieniem. Sprzedawane są z mięsem, z kurczakiem, 

ponieważ dla Boliwijczyków kurczak to nie mięso, oraz z białym serem. Salteña wyglądem 

przypomina empanady. 
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Co warto zobaczyć? 

Mimo małej powierzchni Boliwia ma wiele atrakcji do zaoferowania od potężnych gór, przepięknych 

szczytów andyjskich, po tropikalna dżunglę i dorzecza Amazonki. 

Będąc w Boliwii warto odwiedzić największe na świecie słone jezioro Salar de Uyuni, a także jezioro 

Titicaca. Fani górskich wędrówek na pewno nie będą zawiedzeni licznymi górskimi szlakami w 

Cordillera Real oraz wśród wulkanów na południu kraju. Amatorzy mocnych wrażeń powinni 

spróbować rowerowej przejażdżki ostra i krętą droga Yungas, prowadzącą w dół z La Paz do lasów 

Amazonii. A osoby lubiące spędzać czas na zwiedzaniu powinny więcej dni zarezerwować na 

wędrówki ulicami miasta La Paz i odwiedzić starożytne ruiny Tiwanaku, pozostałość po plemionach 

Inków. 

La Paz 

La Paz to stolica administracyjna kraju z siedziba rządu. Stolicą konstytucyjną Boliwii jest Sucre. 

Miasto położone jest na wysokości 3600 – 4100 m n.p.m. i otoczone jest ogromnymi górskimi 

wzniesieniami. To właśnie z miasta La Paz rozpościera się widok na sześciotysięczny szczyt Illimani. 

W mieście znajdują się liczne hotele, restauracje, budynki rządowe i placówki dyplomatyczne. 

Największym zabytkiem La Paz jest Bazylika Świętego Franciszka wybudowana pod koniec XVIII 

w. Wnętrze bazyliki jest bogato urządzone w stylu barokowym, w szczególności zdobienia ołtarzy  

i ambona. Bazylika położona jest przy Placu San Francisco, gdzie znajduje się najstarsza część miasta, 

w postaci brukowanych wąskich uliczek i charakterystycznej kolonialnej zabudowie. Tutaj też znajduje 

się słynny targ czarownic (Mercado de los Brujos), gdzie sprzedawane są różne przyprawy, nasiona, 

posążki i preparaty o magicznej mocy. Wzdłuż głównych uliczek znajdują się liczne sklepiki,  

w których można kupić wyroby rzemiosła artystycznego, tekstylia i tradycyjne instrumenty muzyczne. 

Drugim popularnym miejscem turystycznym La Paz jest Plac Murillo, gdzie znajduje się wiele 

zabytków m.in. katedra z połowy XIX w., a także Pałac Prezydencki, budynek Zgromadzenia 

Narodowego (Congres), muzeum katedralne oraz Muzeum Narodowe ze zbiorami malarstwa 

kolonialnego i współczesnego. 

Ciekawostka miasta La Paz jest naziemna kolejka gondolowa (Mi Teleferico), stanowiąca środek 

transportu publicznego miasta. Kolejka poprowadzona jest z dzielnicy El Alto do centrum miasta.  

Jej długość to 10 km, ma 11 stacji pośrednich i 400 gondoli. W ciągu godziny potrafi przewieś 18 tys. 

pasażerów. Dla porównania warszawskie metro przewozi dziennie nieco ponad pół miliona pasażerów 

dziennie. 

Park Narodowy Sajama 

Park Narodowy Sajama położony jest w departamencie Oruru w południowej części Boliwii, przy 

granicy z Chile. Park ma powierzchnię 1002 km2. Na jego obszarze znajdują się najwyższe w kraju 

stratowulkany. Popularny cel wspinaczkowy wśród turystów wulkan Sajama (6542 m n.p.m.) oraz 

wulkan Pomerape (6282 m n.p.m.) i Parinacota (6348 m n.p.m.). 

Na terenie parku znajdują się także gejzery, gorące źródła, przepiękne trasy trekkingowe, laguny oraz 

obiekty o znaczeniu historycznym i archeologicznym, w tym także geoglify (Sajama Lines). 
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Park Narodowy Sajama to także miejsce, gdzie na jego obszarze znajdziemy liczne starożytne miejsca 

pochówków oraz kolonialną architekturę i sztukę. Na obszarze parku spotkać można Vicuña, gatunek 

wielbłądowatych spokrewniony z lamą i alpaką. Zwierzęta te są cenione ze względu na ich miękkie  

i ciepłe futro. Obecnie są pod ochroną. Poza tym w parku można spotkać m.in. pancerniki, koty 

andyjskie, pumy, kondory, różowe flamingi, kolibry i wiele innych zwierząt. 

Wszystkie atrakcje Parku Narodowego Sajama wraz z oznakowanymi szlakami i czasami dojścia 

można znaleźć na ulotce informacyjnej, którą otrzymujemy przy przekroczeniu granicy parku. 

Wulkan Sajama  

Najłatwiejszą drogą wejścia na wulkan Sajama jest trasa poprowadzona południowo-zachodnim 

grzbietem. Trasa nie jest trudna technicznie i wymaga jedynie posiadania minimalnego sprzętu 

alpinistycznego. Jedyną trudność mogą sprawić podczas podejścia stoki śnieżne o nachyleniu  

45 stopni. 

Ostatnim punktem startowym na wulkan Sajama jest wioska Sajama do której dojeżdża jedynie bus  

z miejscowości Patacamaya. Do Patacamaya można się dostać autobusem zarówno z La Paz, jak  

i Oruro. 

Przy przekroczeniu granicy Parku Narodowego Sajama należy uiścić opłatę. Osoby zainteresowane 

organizacja wejścia na wulkan Sajama mogą skorzystać z pomocy strażników, którzy oczywiście za 

dodatkową opłatę mogą zorganizować transport, tragarzy, muły lub przewodnika. 

Koszt przewodnika za jeden dzień pobytu na szczycie Sajama to 100 USD (dane z 2018 r.).  

Koszt tragarza za jeden odcinek base camp – wysoki obóz lub wysoki obóz – base camp to koszt  

200 BOB. Muły przewożą bagaże tylko do base camp pod wulkanem Sajama. 

Base Camp – 4800 m n.p.m. 

Base Camp pod wulkanem Sajama położony jest na wysokości 4800 m n.p.m. i prowadzi do niego 

dość szeroka piaszczysta droga poprowadzona z wioski Sajama.  

Pierwszy odcinek podejścia to szeroka piaszczysta główna droga. Następnie po ok. jednej godzinie 

marszu, tuż za tablicą informacyjną, skręcamy w prawo udając się na dość piaszczysty teren, podążając 

dalej miedzy krzewami. Po kolejnej godzinie po lewej stronie mijamy spory murowany budynek  

i niewielkiej wielkości parking samochodowy, gdzie zatrzymują się samochody podwożące swoich 

klientów pod szczyt Sajama. 

Następnie już wąską, ale dość widoczną ścieżką ruszamy dalej wzdłuż pobliskiej niewielkiej rzeki. 

Przed nami ukazuje się szczyt Sajama w całej swojej okazałości. Z tego miejsca droga do base campu 

jest już dość prosta i wiedzie przez zielony, podmokły teren. 

Base camp pod wulkanem Sajama zlokalizowany jest przy krawędzi niewielkiego wzniesienia.  

Jest przy nim źródełko bieżącej wody, którą można pić bezpośrednio bez gotowania, kilka 

przygotowanych platform pod namioty, ułożony z kamieni murek, który chroni od wiatru oraz na 

zlokalizowane na szczycie wzniesienia dwie toalety, czyli zabetonowane fragmenty podłoża z dziurą 
w ziemi odgrodzone niewielkim murkiem z kamieni.  
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Campo Alto – 5680 m n.p.m. 

W drodze na szczyt Sajama założony jest jeden stały obóz pośredni na wysokości ponad 5600 m n.p.m.  

Droga do wysokiego obozu z base campu prowadzi najpierw przez wyraźne piaszczyste 

wypłaszczenie. Następnie skręcając w lewo przechodzi w stromy piarżysty stok, który przez kolejny 

odcinek prowadzi trawersem do kolejnego stromego podejścia, gdzie rozpoczyna się wspinaczka 

trawersem wśród kamieni. Po drodze mijamy liczne platformy pod namiot, a na ostatnim odcinku 

podejścia, tuż pod samym obozem, przekraczamy dość sypki i piarżysty teren, który dla osób  

z cięższym balastem na plecach może być dość niebezpieczny. 

Obóz wysoki zlokalizowany jest przy dość sporej skale na niewielkim terenie. Niestety nie ma tu 

dostępu do bieżącej wody, ale za to jest dostęp do ogromnego lodowca.  

Sajama – wejście na szczyt 

Podejście na sam szczyt nie jest trudne technicznie. Jego początkowy odcinek to piargi, następnie pola 

śnieżne zlokalizowane miedzy skałami. Ostatni odcinek podejścia to już tylko lodowiec i gdzieniegdzie 

pojawiające się penitenty. 

Droga na szczyt z wysokiego obozu może zająć ok. 7 godzin. 

Informacje dodatkowe 

Co warto kupić 

Warto przywieźć wyroby z wełny alpak m.in. swetry z indiańskimi wzorami, ciepłe kolorowe szale  

i czapki oraz wszelkiego rodzaju narzuty i obrusy w charakterystycznych indiańskich kolorach. 

Nie polecam przywożenia produktów zawierających liście koki. Nie ma potwierdzenia, że przywóz 

tego typu produktów jest legalny przy przekroczeniu granicy w Polsce. 

Jezioro Titicaca 

Drugie co do wielkości jezioro w Ameryce Południowej położone na granicy Boliwii i Peru. Jezioro 

Titicaca położone jest na wysokości 3812 m n.p.m., tym samym stanowi największe jezioro 

wysokogórskie na ziemi. Jezioro ma powierzchnię 8372 km2 i jest pozostałością po śródlądowym 

morzu, które niegdyś pokrywało całe Altiplano. W wyniku procesów geologicznych i intensywnego 

parowania w jeziorze doszło do opadu poziomu wód do dzisiejszego stanu. 

Na jeziorze Titicaca znajduje się kilka naturalnych wysp, w tym najpopularniejsza wśród turystów 

Wyspa Słońca oraz kilkadziesiąt niewielkich sztucznych wysepek pływających. Obecnie wyspy te są 
w większości przypadków zamieszkałe przez Indian Uro i także są chętnie odwiedzane przez turystów. 

Wyspa Słońca (Isla del Sol) według legend Inków jest miejscem narodzin białego boga Wiracocha 

oraz pierwszych Inków, a także samego Słońca. Wyspa nadal jest świętym miejscem dla potomków 

Indian Aymara i Quechua zarówno z Boliwii jak i Peru.  

Wyspa ma 10 km długości i wciąż jest zamieszkiwana przez Indian. Na wyspie zachowało się kilka 

pozostałości z okresu inkaskiego, w tym m.in. święta skała związana z inkaska legendą stworzenia. 
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Warto też zobaczyć lokalne muzeum, posiadające w swoich zbiorach przedmioty znalezione na wyspie 

przez archeologów, które w większości są wykonane ze złota. 

Drugą popularną wyspą wśród turystów jest wyspa Księżyca (Isla de la Luna), gdzie znajdują się ruiny 

klasztoru kapłanek słońca. Również i ta wyspa przez tubylców uznawana jest za miejsce święte. 

Inne atrakcje górskie Boliwii 

Na obszarze Boliwii można wyróżnić dwa główne łańcuchy Andów. Kordylierę Zachodnią, gdzie 

znajduje się najwyższy szczyt Boliwii, wulkan Sajama (6542 m n.p.m.) oraz inne szczyty pochodzenia 

wulkanicznego. Sześciotysięczne stratowulkany takie jak wulkan Pomerape (5282 m n.p.m.)  

i Parinacota (6348 m n.p.m.). Ta część Andów charakteryzuje się pustynnym krajobrazem oraz 

suchym, ale za to wietrznym klimatem.  

Drugim łańcuchem górskim Andów jest Kordyliera Środkowa, zwana także Cordillerą Real. 

Charakteryzuje się ona bardziej surowym i alpejskim stylem szczytów o ostrych grzbietach  

z rozległymi lodowcami. Popularnymi szczytami w tym paśmie górskim są m.in. sześciotysięczniki 

Huayna Potosi (6088 m n.p.m.) oraz Illimani (6438 m n.p.m.). W tym regionie gór popularne jest też 
organizowanie kilkudniowych trekkingów po okolicy Nevado Condoriri, połączone z wejściem na 

takie szczyty jak Pico Austria (5320 m n.p.m.) czy też Pequeño Alpamayo (5359 m n.p.m.). 

Przydatne adresy i strony internetowe 

Nie ma ambasady polskiej w Boliwii. W Boliwii znajduje się Ambasada Niemiec, z którą 
obywatele polscy, na mocy członkostwa w UE, mogą się kontaktować w sytuacjach wyjątkowych. 

Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w La Paz 

Polish Honorary Consulate in La Paz 

Bolivia - Calle Capitan Ravelo # 267,  

Piso 2 - Oficina 2B - Maria Cristina Building - La Paz - Bolivia  

Numer telefonu: 
(+591) 2 2911751 ;  (+591) 76707000 

E-mail: esthersalzmann@yahoo.com 

Szczepienia dla podróżujących 

https://szczepieniadlapodrozujacych.pl/ 

Noclegi w Boliwii 

Loki La Paz – Hostel w La Paz (gorąco polecam) 

https://lokihostel.com/en/la-paz 
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Hostel Oasis – Sajama (słaby, ale mały wybór, występują pchły) 

Przy wjeździe do wioski Sajama. Przy głównej ulicy.  

Po przeciwnej stronie drogi znajduje się sklep spożywczy i restauracja. 

Polecam sprawdzić Hostel Sajama 

https://www.hostalsajama.com.bo/index.php 

Więcej na temat wejścia na wulkan Sajama 

https://www.summitpost.org/sajama/150954 

https://www.bolivianlife.com/sajama-national-park/ 

Zakup kartuszy z gazem do palnika zakręcanego 

Kartusze można kupić w sklepie turystycznym w centrum La Paz. 

Sklep znajduje się przy ulicy Illampu idąc w stronę Plaza Eguino po prawej stronie. 

Koszt kartusza z gazem 230 l – 40 BOB. 
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Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

 

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

Inne przewodniki praktyczne znajdziesz  

na stronie: 
 

http://www.magdalenaboczek.com/przewodniki/ 

 

 

 


