EXPEDICÃO FOTOGRÁFICA

B O L I V I A
vara mato | marcos terra

24 DE AGOSTO A
01 DE SETEMBRO

A EXPEDIÇÃO
PÚBLICO ALVO
Pessoas

interessadas

em

fotografia

de

paisagem

e

astrofotografia,

buscando aprimorar as técnicas fotográficas em ambientes remotos, assim
como viver uma experiência única em montanhas de altitude. Grupo de 4 a
8 pessoas.

PLANEJAMENTO
A expedição foi planejada priorizando uma série de requisitos para que as
melhores fotos possam ser feitas pelos participantes. Além da seleção de
locais

extraordinários

para

se

fotografar,

também

foi

levado

em

consideração o horário e posição do sol e da via láctea para uma melhor
composição, assim como as fases da lua e o nível de poluição luminosa
dos locais de interesse.

PROGRAMAÇÃO
Expedição Fotográfica Bolívia
9 dias 8 noites
24/08

25/08

26/08

CHEGADA EM

VALLE DE LAS

MONTANHA

LA PAZ

ÁNIMAS

CHACALTAYA

Recepção dos

Aclimatação e fotografia

Aclimatação e fotografia

participantes

do pôr do Sol

de montanha

27, 28 E 29/08

LAGO TITICACA E
ISLA DEL SOL
3 dias no maior lago da
América do Sul, com
pernoite na Isla del Sol

30, 31/08 E 01/09

CONDORIRI E
CERRO ÁUSTRIA
3 dias de acampamento
selvagem e fotografia de
montanha. Ascensão ao
Cerro Áustria (5.350m)

VALLE DE LAS ÁNIMAS
O Valle de las Ánimas é um monumento natural da cidade de La Paz, localizado a poucos
quilômetros da área urbana, a uma altitude de 4000m. O vale se assemelha a um campo de
estalagmites, resultado do degelo dos glaciares que ali existiam.
Segundo a comunidade local, o nome Vale das Almas diz respeito às formações, que
sugerem almas petrificadas, e também ao som lúgubre que o vento faz ao passar pelas
infinitas frestas.

CHACALTAYA
O Chacaltaya é um pico da Cordilheira dos Andes de 5.421m de altitude, a cerca de 30km
da cidade de La Paz. Lá se encontra a estação de esqui de maior altitude do mundo,
porém, devido às mudanças climáticas, ela foi desativada em função do recuo do glaciar e
diminuição da quantidade de neve.
O Chacaltaya é uma ótima montanha para aclimatação, devido à facilidade de acesso ao
seu cume, uma vez que é possível chegar de carro a uma altitude de 5280m. Do cume do
chacaltaya é possível visualizar inúmeras montanhas da cordilheira real da Bolívia, como
os icônicos Huayna Potosi, Condoriri e Illimani, assim como o lago Titicaca em dias com
boa visibilidade.

CONDORIRI + CERRO ÁUSTRIA
Condoriri se refere a um complexo de montanhas da cordilheira real localizado ao redor da
Laguna Chiar Khota (4800m), cujo nome advém da montanha mais alta deste complexo,
que se assemelha a um condor com asas abertas. As expedições para este complexo
costumam ter como base um acampamento às margens dessa laguna, de onde é possível
acessar mais de 15 montanhas com altitude acima dos 5000m em um único dia, assim
como diversos glaciares e pequenos lagos formados pelo degelo.
O Cerro Áustria é uma montanha de 5350m de altitude pertencente ao complexo Condoriri.
Ela se destaca por ser uma das poucas montanhas onde não é necessário técnicas verticais
para acessar seu cume, além de possuir um incrível visual panorâmico de todo o complexo.

LAGO TITICACA + ISLA DEL SOL
O lago Titicaca se localiza na fronteira entre Bolívia e Peru, a 145km de La Paz. Em volume de
água, é o maior lago da América do Sul, e também considerado o lago navegável mais alto do
mundo, visto que sua superfície está a 3 821 metros acima do nível do mar.
A Isla del Sol é a maior ilha do lago, e contém diversos sítios arqueológicos Incas. Atualmente
é povoada por indígenas de origem Quechua e Aymara, dedicados ao artesanato e ao
pastoreio de ovinos. Além das incríveis ruínas Incas, a ilha possui paisagens deslumbrantes,
compostas pelo azul cristalino do lago Titicaca e dos nevados da Cordilheira real ao fundo.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA
24/08 - CHEGADA EM LA PAZ
Recepção dos participantes no aeroporto e
transfer até o hotel. Dia livre para conhecer a
cultura local e os artesanatos da região, assim
como iniciar a aclimatação em altitude. Ao fim
do dia haverá um jantar de boas vindas.

25/08 - VALE DAS ALMAS
Após o café da manhã teremos uma aula sobre
fotografia de paisagem e astrofotografia, voltada
para a parte prática da fotografia em ambientes
remotos. Após o almoço iremos para o Valle de
las Ánimas, cerca de 50 minutos (18KM) de La
Paz.

Passaremos

o

dia

caminhando

pelas

entranhas do vale e fotografando as imponentes
formações pontiagudas que o formam, até o cair
da noite.
Regressaremos então ao hotel para o jantar e
descanso.

26/08 - CHACALTAYA
Dia de aclimatação em altitude. Após o café da
manhã, tomaremos um transfer com duração
média

de

1h30min

(26KM)

até

a

base

do

Chacaltaya (5421m). Caminharemos até o cume
onde

passaremos

o

dia

fotografando

as

montanhas da Cordillera Real, como o Huayna
Potosi (6088m). A trilha possui uma dificuldade
técnica fácil, com um desnível de 140m verticais
ao longo de 1,3km de distância. Após o regresso,
iremos jantar e descansar para o próximo dia.

27, 28 E 29/08 - ISLA DEL SOL
Após o café da manhã iremos de La Paz à
Copacabana. A duração da viagem será de
aproximadamente 4h (145km). Almoçaremos em
Copacabana,

e

posteriormente

pegaremos

o

barco com destino a Isla del Sol. Após nos
instalarmos no hotel, caminharemos pela ilha
para fotografar o pôr do sol e a via láctea ao cair
da noite.
No dia seguinte caminharemos pela ilha para
conhecer suas ruínas e histórias, assim como
fotografar as paisagens incríveis do lago Titicaca
em conjunto à Cordillera Real. Ao cair da noite
teremos mais uma sessão de astrofotografia. No
dia seguinte regressaremos a La Paz.

30, 31/08 E 01/09 - CONDORIRI
Ao amanhecer iremos em um transfer (65km - 2h
a 3h) até o início da trilha para o complexo de
montanhas Condoriri. Seguiremos caminhando
de

3h

a

4h

expedição

até

(Laguna

o

acampamento

Chiar

Khota).

base

Essa

da

trilha

possui uma dificuldade técnica fácil, com 210m
de elevação acumulada ao longo de 4.67km de
distância.
Após armar acampamento, caminharemos até o
Glaciar

Tarija

montanhas

da

para

fotografar

Cordillera,

as

como

lagunas
o

e

Pequeno

Alpamayo, Aguja Negra, e o próprio Condoriri.
Durante

a

noite

haverá

uma

sessão

de

astrofotografia, onde será possível compor as
imagens com a Via Láctea, a cordilheira ao fundo
e as lagunas em primeiro plano.

No

segundo

dia,

após

o

café

da

manhã,

iniciaremos a trilha ao cume do Cerro Áustria
(5350m). A trilha possui uma dificuldade técnica
moderada,

onde

é

essencial

estar

bem

aclimatado. O trajeto é predominado por um
terreno rochoso, geralmente com alguns trechos
de neve e gelo, totalizando 4km de distância e
elevação acumulada de 630m até o cume. De lá
é possível avistar inúmeras lagunas, glaciares e
montanhas que formam a cordilheira real. No
entardecer

regressaremos

ao

acampamento

base, onde será servido o jantar. Posteriormente
teremos mais uma sessão de astrofotografia nos
entornos da Laguna Chiar Khota.
Após o café da manhã do terceiro dia, faremos a
trilha

de

volta

para

acessar

o

transfer

e

regressaremos a La Paz, chegando assim ao fim
da expedição.

CHECKLIST

EQUIPAMENTOS PARA TREKKING

CHECKLIST

1 Mochila Cargueira 60L a 90L

CHECKLIST

1 garrafa para água com capacidade de 1L ou mais

CHECKLIST
CHECKLIST

1 Mochila de ataque 30L
1 Reservatório de água com capacidade de 2L ou mais
1 headlamp com modo vermelho
3 a 5 camisas de poliamida/drifit manga longa ou curta
2 calças de trekking

CHECKLIST

1 calça e blusa segunda pele

CHECKLIST

3 pares de meias próprias para trekking

CHECKLIST
CHECKLIST

1 fleece + 1 anorak + 1 corta vento impermeável
1 par de botas impermeáveis para trekking (préviamente amaciadas)
1 par de chinelos / sandálias / crocs
1 par de bastões de caminhada
1 par de luvas e touca

CHECKLIST
CHECKLIST
CHECKLIST
CHECKLIST

EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS (RECOMENDADO)
Camera DSLR ou mirrorless
Lentes (distância focal recomendada de 10mm a 400mm)

CHECKLIST

Tripé de pequeno/médio porte para astrofotografia

CHECKLIST

Bateria extra ou PowerBank

CHECKLIST
CHECKLIST
CHECKLIST
CHECKLIST

Cartões de memória
Carregador da bateria
HD externo para Backup

LÍDERES DA EXPEDIÇÃO
MARCOS TERRA

LUIZ GADETTO

Fotógrafo e Montanhista

Guia de Montanha

Marcos Terra é graduado em física e

Luiz Gadetto é guia trekking e expedições,

mestre em astrofísica pela Universidade

fundador da operadora de turismo de

Federal de Itajubá. Em 2010 se iniciou no

aventura

montanhismo, tendo a Mantiqueira e os

Horizonte / MG

Vara

Mato

sediada

em

Belo

trabalha

como

guia

nas

Andes como base. Em 2014 se iniciou na
fotografia de paisagens e astrofotografia.

Desde

2014

principais travessias do sudeste do brasil,
Desde

2017

ministra

workshops

e

expedições fotográficas, com ênfase em

com

larga

experiência

nas

Serras

do

Espinhaço e da Mantiqueira.

fotografia de paisagem, astrofotografias e
vivência

em

Atualmente

ambientes
é

de

fotógrafo

e

montanha.
guia

de

montanha em tempo integral.

Desde 2017 opera como guia líder em
expedições

longo

de

sua

carreira

produziu

conteúdos para a BBC, Canal Off, Esporte
Espetacular, entre outros.

o

Monte

Roraima

na

Venezuela e expedições para o Chile e
Bolívia.

Ao

para

INCLUSO
4 noites de hospedagem em La Paz;
2 noites de hospedagem em Isla del Sol;
2 noites em barracas duplas
Equipamento de camping (barraca, saco de dormir e isolante térmico)
Café da manhã em todos os dias de expedição;
Jantar em todos os dias da expedição;
Lanche de trilha para todos os dias de expedição;
Transporte ida e volta para todos os destinos descritos;
Apostila teórica de fotografia de paisagem e astrofotografia

NÃO INCLUSO
Aéreo até La Paz;
Seguro viagem com cobertura COVID;
Exame PCR
Equipamentos individuais;

INVESTIMENTO

DE R$9.490,00

POR R$7.590,00 (20% OFF)
em até 6x sem juros no cartão
(valor promocional de lançamento da expedição, com 20% de desconto)

DESCONTO DE +15% NO PIX OU BOLETO

R$6.490,00 (+15% OFF)
Pagamento parcelado com 15% de desconto via boleto bancário ou PIX
sendo a quantidade de parcelas de acordo com o número de meses faltantes
para a expedição;

FORMULÁRIO

DE

INSCRIÇÃO

O formulário de inscrição se encontra no link abaixo. Nele está disponível os
termos de responsabilidade, as informações de pagamento, e as demais
informações necessárias para participar da expedição.

clique aqui para se inscrever
CONTATO

Marcos Terra

Luiz Gadetto

(35) 99832-4235

(31) 97125-6083

ACESSE
marcosterrafotografia.com
varamato.com.br

