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Atlantik 2016
1. julij 2016, petek

Peru
Cusco - Puno

Verjetno se je hotelir želel oddolžiti za sinočnjo lekcijo matematike. Taksi je gratis, je že plačano, pove, se nasmehne in
krepko stisne roko, ko odhajava. Avtobus ima boarding kupon in na postaji lounge s kavo. Na potovalke nalepijo baggage
tag in nama potisnejo v roke odrezek. Posadka šteje kapitana, stevardeso in vodiča. Stevardesa stalno ponuja pijačo. Kaj
gremo z avionom? Ne, definitivno ne. Sedeži so precej bolj udobni in razgled je lepši. In pijača je za razliko od Adrie zastonj. Mogoče sreča, mogoče stalna praksa, ampak avtobus je nov in moderen, vožnja je neprimerno bolj dobra, kot z
vlakom na Machupicchu. In precej cenejša.
In ustavljamo se med potjo. Prva postaja je ogled kolonialne cerkve. Vesna si jo ogleda, navdušena je nad razkošjem
zlata in hkrati ogorčena nad dejstvom, da ljudje, ki so doprinesli k temu sijaju, sami živijo v revščini. In če samo pomislim,
kako je rimo katoliška cerkev organizirana - samo del bogastva je ostal v lokalni cerkvi, večina je itak romala v Rim. Jaz to
preskočim in si v istem času raje ogledam mestni (vaški) muzej poleg te cerkve. Hrani mumije, opisuje preoblikovanje
lobanj in simpatizira z nezemljani, ki da so zaslužni za vse to. In za Nasco tudi.
Peljemo se mimo ogromnih inkovskih vrat, ki so na inkovski poti branila vstop v Cusco in se ustavimo v mestecu Raqchi.
Inkovska postaja na njihovi poti spominja na funkcijo Emone, le da je tisočletje-in-toliko mlajša. Relativno dobro ohranjeno
svetišče stvarnika sveta po inkovski mitologiji, Wiracoche, je obdano s hišami tedanje noblese, ki so hkrati sončni
observatorij, saj so postavljene tako, da v trenutku poletnega solsticija (22. december) na celi ulici med njimi izgine senca.
Še okoli 200 ogromnih skladišč hrane (8 m v premeru, 4 m v višino) je v mestu, obdanem s 7 km dolgim in 3 m visokim
zidom. Taka mesta so si na vseh inkovskih poteh vrstila vsakih 25 km. Impozantno! Emona je bila precej manjša.
Kosilo je v klasični oštariji, namenjeni paketnim turistom z bifejsko hrano in lokalnim glasbenikom. Hitro bi bilo pozabljeno,
če ne bi fant zašpilal perujske inačice Grka Zorbe iz grških tavern. El Condor Pasa. Muziko, ki temelji na lokalni tradiciji in
je bila zapisana leta 1913 in postala slavna kot hit s plošče Bridge over Troubled Water Simona in Garnfunkla. Pa tudi to
meni ne bi pomenilo veliko, če ne bi bil ta komad uporabljen v precej nepomembnem filmu Vojage of the Yes, posnetem
in predvajanem v letu, ko sem dopolnil pubertetniških 13 let. Govori o dveh fantih, ki sta z majhno jadrnico plula iz
Kalifornije na Havaje. Ta film mi je spremenil življenje in ob prehranjevanju sem obujal spomine...
Postanek za fotkanje na eni vrsti "kontinental divide", točki na poti, 4335 m nad morjem kjer reke na eni strani prelaza
tečejo v Pacifik, na drugi pa v jezero Titikaka na visoki planoti, enostavno imenovani Altiplano. Razen Tibeta je to najvišja
planota na svetu. Pokrajina, ki je bila v dolini reke Urubamba in njenih pritokih kmetijska ali poraščena z gozdovi se je
spremenila in pod pet in šesttisočaki, okrašenimi z ledeniki, je na zemlji ostala le še trava. In živali, ki se pasejo na njej.
Nama je bila najbolj zanimiva vikunja, divja andska kamela, sorodnica udomačenih lame in alpake ter divjega gvanaka.
Vikunja je ogrožena vrsta predvsem zaradi krzna, ki je še mehkejše in še toplejše od že tako odličnega krzna alpake. Malo
naprej srečamo tudi redke čilenske flaminge in s tem je najin današnji nepričakovan safari končan.
Postanek za ogled predinkovskega svetišča, ki v primerjavi z ostalim videnim ni kaj posebnega in nato vožnja skozi
kaotično in obupno grdo mesto Juliaca v Puno. Nocoj bova prespala 3827 m nad morjem ob jezeru Titikaka, največjem
jezeru Južne Amerike in hkrati najvišjem plovnem jezeru na svetu. Hotel v centru mesta je smešno poceni, tako da sva ga
v strahu preko neta rezervirala le za eno noč (le kje je napaka?). Običajno hotelov ne rezervirava v naprej, ker potujeva z
avtom, taksistu pa je (v španščini) rahlo težko razložiti, naj vozi naokoli in poišče dober hotel. Vendar, hotelček ima vse
kar potrebujeva in že razmišljava, da bi tukaj ostala dlje časa. Odvisno od tega, kaj nudi mesto.
In na prvi pogled nudi precej. Drugačno je od Cusca, pa tudi od Cajamarce in ostalih perujskih mest, ki sva jih videla.
Najprej obvezen pit stop na tržnici in nakup lokalnega sira in sadja. Danes in jutri imajo festival oblačil in povsem
nenadejano sva bila priča paradi po glavni ulici. Plesalci, ki jih spremljajo glasbeniki z bobni in andskimi piščalmi. Z motivi
iz Kondorjevega leta...
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vaški muzej mumij-dojenčkom so že takoj po rojstvu glavo
povijali tako, da je postala take oblike kot je vidno na
fotki...neverjetno... jasno ZF so imeli od kje jemati ideje za
svoje filme

Raqchi svetišče

nekdanja skladišča hrane v Raqchi

fant nam je pri kosilu igral z dušo in ....

prelaz La Raya; itak ne manjka mama z lamo :)

alpakini copatki bi mi kar prav prišli na tem koncu sveta
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pogled na okoliške hribe s prelaza La Raya 4335 nm

prvič sva videla tudi vikunjo, od daleč kot drobna srnica; na
fotki v družbi z alpako

srečali smo tudi pregrešno drag vlak smer Cusco-Puno
kjer je cena vozovnice 300 USD-nekateri pa res nimajo
mere požrešnosti

cela vas je imela poleg hiše še to roza modro hiško;
sklepam, da je to WC z zunanjim umivalnikom-verjetno od
koga sponzorstvo?

mestece Pukara, s slabo ohranjeno piramido iz časa Calar.

kaotično mesto Juliaca s številom prebivalcev več kot
Ljubljana

2. julij 2016, sobota

Puno

Malo dlje spiva in po zajtrku se Vesna odpravi naokoli, jaz se usedem za mašinco in delam do dveh popoldan. Potem se
po telefonu dogovoriva za randi pod svetilnikom. Ja, Puno ima čisto pravi svetilnik. Na njem je tabla s podatki o
zemljepisni širini in dolžini, kot na vsakem svetilniku. Le da bi tukaj pričakoval še podatek o višini. Še ena zgradba mi je
padla v oči. Zgradba, ki je povezana s svetilnikom. Capitaneria del Puerto Puno. Stoji poleg Museo Navale. Na najini poti
so to povsem običajne zgradbe, ampak tokrat sva pa preko 3800 metrov nad morjem!
Današnji dan sva se namenila malo pobrskati po možnostih nadaljevanja poti. Zavijeva na avtobusno postajo in nekaj
časa se prerekava s podajalci kart, da nama niso povedali prave cene. Vse je smešno poceni. Za 380 km v super
modernem avtobusu (spalniku) hočejo imeti 5,40 evra. Še en dokaz, kakšen nategunac je Machupicchu ali vlak Cusco Puno! Sprehodiva se še do turističnih agencij, ki kao ponujajo izlete v Bolivijo, pa se kmalu izkaže, da prodajajo (špansko)
meglo. Na koncu le najdeva pametno Indijanko, s katero se lahko zelo resno pogovorimo, kako vse skupaj izgleda v
Boliviji. Vzela si je čas in imela sva pravo malo predavanje o turizmu in realnosti Bolivije. Zvečer vse skupaj kombinirava
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še z internetnimi informacijami in slika se počasi bistri.
Na večerjo zavijeva v gostilnico, ki je morda 100 m oddaljena od promenadne ulice z nobel in dragimi lokali. Večerja je
odlična in ogromna, trucha in lomo. Cena naravnost smešna, 7 evrov za vse skupaj, vključno z brezalkoholno pijačo. In vsi
nama pravijo, kako je Peru drag v primerjavi z Bolivijo...

danes je glavni tržni dan v tednu: zaprejo eno široko cesto
in z vseh vetrov prinesejo domačini zelenjavo in sadje

koliko vrst krompirja, koruze itd... je bilo videti ... le zakaj le
tega tudi ni videti na krožnikih v restavracijah?

no poleg sadje,zelenjave so prodajali na prostem tudi
sveže meso, ribe ...in ker je tako mraz, niti ne smrdi in se
ne kvari; le tega nisem mogla fotografirati, preveč uči je v
tebe ves čas uprtih, ko hodiš mimo

siri in maslo, med .... sami domači izdelki ; za pol kg
domačega sira sem plačala 2 eura

tako črne, črne koruze pa še nisem videla nikjer

sprehod do jezera kjer je svetilnik postavljen nedolgo od
tega
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svetilnik na nadmorski višini 3800 metrov

po jezeru se v delno zaprtem delu, lahko voziš s pedalini v
obliki račk, mišk ipd...

še vedno se najdejo tudi čistilci čevljev-še ni izumrl poklic

katedrala na Plaza de Armas

park na Plazi de Armas

podelitev nagrad pletiljam za njihove unikatne izdelke....res
veliko lepih izdelkov

3. julij 2016, nedelja

Puno

Danes je bil v načrtu izlet na plavajoče otoke, a je odpadel. Vesno je ponoči treslo in imela je precej vročine. Cel dan
preživi v postelji in večino časa prespi. Ne veva, kaj je vzrok. Verjetno hladno okolje v povezavi z redkim zrakom, čeprav tako strašno visoko pa spet nismo (3800 mnm). Mislim, da bi morala jesti, da se ogreje, pa ji nič ne paše. Da bi zavila na
kosilo ali večerjo niti pomisliti noče. K postelji ji prinesem nekaj čokoladnih zadev, pa tudi to ostane na nočni omarici.
Hmmm...
Ker imam nepričakovano podarjen čas, se lotim branja vodiča po Boliviji in si v mislih pripravim plan kam in kako bi šla.
Da bi vse to obdelala, bi potrebovala mesece - ali pa bi samo divjala. Mislim, da bo potrebno še drugo, izločitveno,
branje...
Popoldan se odpravim na mirador Kuntur Wasi z velikim kipom kondorja in razgledom na celoten Puno in jezero Titikaka.
Skoraj toliko stopnic je, kot na Sveti Heleni (natančno 650 sem jih naštel) in do njih je tudi že kar nekaj hoje v breg po
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ozkih in strmih punskih ulicah. Kakšne pol ure sem potreboval do vrha, na kar sem kar malček ponosen. Ni namreč
vseeno ali se po stopnicah povzpneš iz 0 na 200 metrov nad morjem ali pa iz 3800 na 4000 mnm. Izgleda, da sem se na
višino končno le aklimatiziral in upam, da ne bom imel težav na sprehodih po južni Boliviji, kjer naj bi se gibali okoli pet
kilometrov visoko (in občudovali šest tisočake v okolici). Še Vesna se mora pošlihtat, pa lahko greva. No, do takrat imava
še teden ali dva časa, da si kupiva kaj toplega za obleči. Pri minus dvajset stopinjah ne bi rad spal v bombažnem
puloverčku in spranih kavbojkah v sobi brez ogrevanja...

no, pa gremo na mirador, kaj pa je to 500 m :)

...hm, a teh 500 m je vse v višino ....

na vrhu je pokazal mobitel višino 4022 nm kar ni
zanemarljiva višina

z vrha pogled na mesto Puno

lepo se tudi vidi prehod kjer se vozi na titicaco s čolni,
ladjami

Puno je gosto naseljeno mesto; škoda, da nimajo barvastih
fasad, bi bilo mesto bolj slikovito
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na vrhu je postavljen condor, katerega je v naravi zelo
težko videti

4. julij 2016, ponedeljek

...in potem je potrebno še xxx stopnic do vznožja ...

Puno - Urus - Puno

Včeraj je Vesna začela z antibiotično kuro. Sam svoj zdravnik, odloči se za Ciprobay. Kako pogosto in v kakšnih količinah
naj ga jemlje? Ali naj glasujeva ali žrebava? Oceniva: ena 500 mg tableta na 12 ur. Jap! Rezultat je, da jo ponoči ne trese
več in da se danes lahko (bolj plazeče, kot ne) giblje naokoli. Najprej zavijeva v šoping, da si kupi topel šal. Pa ga ne
najde, zato si jaz nabavim topel pulover. Made in China - tukaj, sredi dežele z najboljšo volno na svetu. Hic!
Ogledava si muzej o jezeru in se odpraviva na izlet nanj. Na Urus, plavajoče mesto. Moram priznati, da je bilo to spet eno
boljših doživetij. Ne vem, če je še kje na svetu kaj podobnega. Kako vse skupaj izgleda? Trsje, ki raste na jezeru, ima
izredno gosto prepletene korenine, ki segajo le dva metra globoko (v desetkrat globlji vodi). Tako nastane dva metra
debela in nekaj sto kvadratnih metrov velika plavajoča plast, plavajoči otok. Vrli Indijanci potem le porežejo trsje, ga
položijo na korenine in že imajo plavajočo platformo za postavitev preprostih kolib. Tudi te so iz trsja. Na koncu tako
narejen otoček le še zasidrajo na pravo mesto - enega do drugega v vrsti okoli plovnega kanala in že je tu mestece z okoli
2000 prebivalci. Voila! Elektriko pridobivajo iz sonca, televizijo imajo satelitsko, internet 3G, smeti jim komunalna ladja
odvaža trikrat na teden. Do Puna je dvajset minut s čolnom (na motorni pogon, jasno) in v Punu se da potrošiti ves denar,
ki pa prinesejo turisti. Čeprav se pogovarjamo o nekaj dolarjih po osebi, ga za njihove razmere ni malo.
Da je vse še bolj zanimivo, so podjetni otočani (ki so vsi po vrsti bosi, čeprav ima jezero le devet stopinj) zgradili čolne iz
trsja v stilu Thora Hayerdala in njegovih Raa I in Raa II. S takimi čolni nato organizirajo prevoz iz njihovega plavajočega
otoka na glavni plavajoči otok, kjer imajo (jasno, kot beli dan) souvenirdžinjice in gostilnice. In edino plavajočo pošto na
svetu, se pohvalijo (hmmm...).
Kakorkoli, izlet, ki mi bo ostal v spominu kot eden bolj zanimivih. In v spominu mi bo ostal tudi kapitan ladjice, ki je ugasnil
motor dvajset metrov pred pomolom in tekel na palubo pripravit privezno vrv. Jasno, da smo se zaleteli. 3808 metrov nad
morjem.
Zvečer kupiva avtobusni karti za La Paz pri prijetni mladi Kečua Indijanki z veliko časa in dobrim znanjem angleščine. Da
nama je prodala vozovnici, je morala krepke pol ure prijazno klepetati z dvema starcema, revica. Potem zavijeva v
najbližjo picerijo. Pa ne zaradi pice, ampak zato, da se pogrejeva ob krušni peči. Picopeki, kot smo jih vajeni, so vsi po
vrsti oblečeni v belo majico in popolnoma prepoteni. Ta tukaj je bil oblečen v bundo. Mislim, da to pove vse o
temperaturah, ki vladajo na Altiplanu. Po večerji se v ogrevani hotelski sobi v puloverju spravim rezervirat sobo v La Pazu.
Edini zahtevi sta topel tuš in ogrevanje. Najcenejše, kar najdem, je v nobel hotelu. Kaj ti kljukci tukaj spijo v puhovkah?

Stran 8

na Urus smo se pripeljali z motornim čolnom in na otoku
nas je prevzel domačin

zelo neprijeten občutek je bilo stopiti na otok, ker se je pod
teboj vse pogrezalo ....domačin nam je razložil, da morajo
vsakih nekaj dni naložiti nove plasti trsja

pogled na prezentacijski prostor na otočku - fotka narejena
z njihovega danes turističnega plovila

na to plovilo smo se posedli in odpeljali ... hecen občutek je
bil

za slovo so nam odpeli nekaj pesmic in pozdravili v večih
jezikih

takole nas je vozil domačin do glavnega otoka

včasih so kuhali na takih kuhalnikih (le kako se jim ni nič
vžgalo?), danes kuhajo na plin

notranjost hiš je skromna; imajo pa jasno problem s
smetmi, tako kot povsod drugod po svetu, ki postaja vedno
bolj pereč problem kaj z njimi
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domačini se drugače vozijo z normalnimi čolni in dokaj
močnimi motorji

ogromno tovrstnih plovil namenjeni prevozu turistov

skozi rastje je narejen prehod; na levi je cerkev - zanimivo
mi je zakaj je niso naredili v stilu ostalih hiš?

počasi sta se odrinila od obale in pomahala v slovo

Atlantik 2016
5. julij 2016, torek

Bolivija
Puno - Copacabana - La Paz

Nobel avtobus z napihnjeno vodičko odpelje pred zajtrkom. Smer Copacabana. Pa ne tista Copacabana, ki je del Ria in
kjer sva letos že spala, ampak Copacabana na jezeru Titikaka v Boliviji. Verjetno prvič v življenju (po najstniških
nakupovalnih izletih v Gorico) prečkava mejo z avtobusom. In potem imava v Copacabani dobro uro časa pred odhodom
busa v La Paz. Sprehod pokaže, da sva se modro odločila, in Copacabano obiskala samo za eno uro (in ne nekaj dni, kot
sva najprej mislila. Letoviško mestece, ki bi to rado bilo. Pa ni. Za začetek - redukcije elektrike. Ne delajo trgovine, pijača
je topla, hrana pa mrzla. V nadaljevanju pa: ciganija. Nekaj wana-be-fancy lokalov prej pokvari, kot popravi splošen vtis.
Prav nič nisva zamudila.
Precej bolj zanimiv del današnjega dne predstavlja vožnja preko ozkega, morda dobre pol milje širokega, preliva na jezeru
Titikaka. Potniki moramo zapustiti bus in se za 25 centov peljati s čolnom, bus gre na trajekt. Sliši se logično, ampak ko
sem videl čoln in še posebej, ko sem videl trajekt, hmmm... Čoln premore hitrost štiri vozle (s telefonom izmerjeno!) in na
vzvalovanem jezeru se luštkano ziblje, ko ga zalivajo valovi. Ene gospe so bile malo blede, druge so zacvilile vsakič, ko jih
je zalil val - hja, tako je to, ko posadiš Indijance na čoln.
Vse skupaj pa ni bilo nič v primerjavi s trajektom, ki je pretransportiral avtobus. Težko je opisati skoraj nepredstavljivo
plovilo. Skupaj je zbito iz nekaj desk, malo širše in daljše od avtobusa. In poganja ga - outboard. Ja, tak outboard, kot
poganja moj dingi, le malo močnejši je (pa ne dosti!). Vkrcavanje vozil je preko iz desk zbite rampe brez prekrivanja. Beri:
med trajektom in rampo je vrzel. Bil sem priča, ko je zadnje kolo enega avtobusa padlo v to luknjo in se je šofer z enim
kolesom na trajektu in ful gasom nekako le izmazal. No, ko je bus končno na plovilu, (recimo temu tako) trajekt odvežejo
in dva možaka ga s koli odrineta stran od obale. Dokler je jezero dovolj plitvo, brod s tovorom odrivata še od dna. Vetra je
bilo po moji oceni za 5 boforov (ne, tega mi pa moj telefon ne zna povedati, da bi lahko operiral s točno številko). In
potem, ko je bilo skropucalo oddaljeno od obale za približno toliko, kot znaša njegova dolžina, možakar-kapitan zakurbla
motor. Čisto lepo si prestavljam situacijo, ko kdaj pa kdaj mašinca tudi ne vžge na prvi poteg vrvice. Ampak, to ni
pomembno, pomembno je, da se privarčuje pol decilitra bencina.
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Bolivijci vestno gradijo ceste. Tako vestno, da zapora sledi zapori. Obvozi so po makadamu, ki se tako praši, da je
vidljivost za kolono vozil nič. Zero. In ko se nekako prebijemo v El Alto (z najvišje ležečim komercialnim letališčem na
svetu) se spet ustavimo v koloni. Pod žičnico. La Paz je z El Altom povezan z nekaj kabinskimi žičnicami (in še nekaj jih
gradijo), ker je le tako možno v doglednem času priti iz drugega v tretje največje mesto v državi. Po avtocesti je za nas to
trajalo eno uro. In še naslednjo uro za prevoz s taksijem do manj kot kilometer oddaljenega hotela.
La Paz je en sam kaos. Ob cesti je na pločnikih štant do štanta. Prodaja se vse živo, eden poleg drugega (na istem
štantu) so vijaki in piščanci. Ne, tako hudo ni bilo pa niti na Šri Lanki!
Spakirava se v hotel. Na vsak način naju hočejo nategniti. Odbijeva napad za napadom in oni bi se še kar prerekali, ko mi
počasi prekipi in jim razložim, da enostavno ob odhodu ne bom plačal, pa naj potem oni kličejo policijo in ji razložijo v čem
je težava. V sekundi je vse urejeno. Kaj je na tem kontinentu res treba vedno groziti s policijo, da se človek ubrani
hrvatizmov? Da ne bo pomote, hotel je ranga Slona v Ljubljani in ne kakšna backpackerska luknja.
Po celodnevnem postu, prija čuraskerija. Taka, s privatnim (pravovernim) roštiljem na mizi. Ampak toliko mesa pa tudi
Tonček ne more pojesti...

Bolivijska Copacabana

trajekt za avtobuse, avtomobile ni vzbujal ravno dobrega
vtisa; ljudi vozijo z normalnim čolnom

to je naš avtobus; glede na to kako je trajekt zanašalo levo,
desno, sem že dvomila, da sploh še vidim naše kovčke

...ampak zadeve špilajo in nadaljujemo pot z nervoznim
šoferjem in opazujemo odštekano naravo
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vzdolž poti je bilo veliko parcel naprodaj, vse so imele že
zid okoli in okoli in le vhod skozi vrata je bil na tem zidu;
očitno ne pričakujejo, da bi kdo od kupcev imel tudi avto
nekoč

no, to je mučenje psov: stojita pred mesnico in čakata, če
jima mesar kar vrže ali pomotoma kaj pade na tla ....

El Alto kaotično mesto z nenormalno vožnjo kjer ni pravil
(oz. so: kdor je močnejši) in kjer je le možno, nekdo nekaj
prodaja.... in potem vozi po takem ??

za hitrejši in bolj miren pretok ljudi med El Altom in La
Pazom imajo kar nekaj žičnic

ko sem iz avtobusa pogledala dol na mesto La Paz sem se
zgrozila nad to maso hiš; prebivalcev je menda milijon;
mesto leži na 3600 nm

bolivijska registrska tablica vozila
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en izmed bolivijskih bankovcev

za večerjo sva naročila mešano meso na žaru ...pa dobiva
roštilj na mizo s pečenim mesom, ki ga navkljub trudu
nisva uspela pojesti vsaj tretjino

6. julij 2016, sreda

La Paz

Po zajtrku se Vesna odpravi na ogled mesta. Ni kaj dosti za videti, pove. Katedrala ni nič posebnega, do Lunine pokrajine
se pa ni peljala. Sva videla že toliko Brice kanjonov, da še enega se ji pa res ni ljubilo iti gledat. Potem se je sprehodila do
prodajalcev interneta. Po klancu. La Paz je v ozki dolini in vse je v bregu. In nazadnje še v šoping izleta po Salar de Uyuni.
Jaz ta čas delam v hotelski sobi in se ji pridružim popoldan. Ampak. Vse skupaj nima smisla.
Tri dni backpackerskega ogleda visokogorja stane 130 dolarjev. S tem ni nič narobe. Narobe je le, da se spi v
neogrevanih kočah s skupnimi sanitarijami (brez tušev). Nekako nama pri najinih letih ni, da bi se ponoči pri minus 20
stopinjah na 4700 mnm morala sprehajati do veceja nekje zunaj koče. Seveda obstaja tudi drugačna varianta. Tukaj jo
imenujejo "Private tour". Namesto, da v Toyoto Landcruiser nabašejo 6 turistov in šoferja, bi naju šofer peljal sama in
spala bi v normalnem (z malo sreče celo ogrevanem) hotelu. Za 3.400 dolarjev! Moj komentar je bil logičen "loco, muy
loco". Odločitev sva tako prestavila na prihod v Uyuni, morda bova šla pa samo na enodnevni izlet in bodo problemi s
hoteli v trenutku odpadli.
Večerja v turističnem centru La Paza je dobra in obilna. Danes uspem pojesti vse meso, pri prilogah se pa spet zatakne.
Očitno so bolivijski Indijanci navajeni zvečer veliko jesti, da ponoči ne zmrznejo. Kot klepetava z domačini (z angleščino je
tukaj bistveno manj težav, kot drugje, kjer sva do sedaj hodila po Južni Ameriki), nam vsi po vrsti razložijo, da doma
nimajo ogrevanja. Jaz dodajam, da tudi izolacije nimajo kočurine, ki sva jih videvala. Očitno spijo v bundah. Saj, podnevi je
v redu, ponoči se pa močno ohladi.
Kupiti namerava še kak pulover, ker imajo svaštarnice te robe kolikor hočeš. Vse sama "baby alpaca" za manj kot deset
dolarjev. Problem je le, da ko si tak pulover slečeš, ti stojijo lasje pokonci. Pure baby alpaca, made by 100% polyester.

v centru mesta (Plaza Murillo) je veliko starih stavb, ki so
lepo vzdrževane (za spremembo)

vicepresidenca piše na stavbi ....
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neko zborovanje pred cerkvijo

imajo častne straže, nekateri so se slikali z njo

ta dan je bilo ogromno policije z neprebojnimi jopiči okoli
državnih stavb, menda zaradi nekih protestnikov

v te cule, ki si jih mame oprtajo na rame imajo od otrok,
hrane, stvari , ki jih prodajajo ...ni, da ni ...klobuki so pa itak
zakon! res so luštni!

pranje spomenikov, ker so posrani od ptičev

na Plazi Murillo prodajajo ptičjo hrano in je potem teh
golobov nenormalno veliko

bil je topel sončen dan in nešteto domačinov je posedalo v
parku in hranilo golobe; turistov je bilo bolj malo

sem sedela na sončku na klopci, pa nisem dolgo: ko sem
zagledala to maso ptičev nad glavo, sem rajši šla, kot, da
bi bila polna ptičjih iztrebkov
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cerkev na Plazi Murillo je bila zaprta

sladolednica pred glavno cerkvijo St.Francisco

7. julij 2016, četrtek

La Paz

Plan o prevozu pade v vodo. Vlak je razprodan. Ostane le še možnost nočnega avtobusa ali pa čakati do nedelje. Nak, v
tej luknji, ki je ji reče La Paz, že ne. Današnja noč bo bolj kot ne neprespana. Pa tudi to bi bilo še v redu, če ne bi bila taka
že včerajšnja. Zastrupili so naju, oštirji nazgravžni!
Vesna je že sinoči bruhala in potem je bila dežurna na veceju celo noč. Dopoldne je že boljše, sem pa zato jaz čisto fuč in
dežurstvo sem vestno prevzel. Brez primopredajnega zapisnika. Dan tako mine v hotelski postelji. Upam, da se do večera
stanje toliko popravi, da bova prevoz zdržala brez plenic. Kubansko meso. Ej, kaj je to meni treba bilo, dete milo, dete
ljubo...

večina žensk ima dolge lase in spletene kite v katere
vpletajo razne blagove

krila so zelo nabrana in široka; včasih sem videla, da
nimajo nobenih žab, nogavic, temveč na golo kožo obuti
čevlji (in to pri teh nizkih temperaturah!)

San Francisco cerkev, stara več kot 250 let
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8. julij 2016, petek

La Paz - Uyuni

Saj ni res, pa je. Avtobusne postaje v La Pazu je za pol ljubljanske. Za milijonsko mesto. O njeni modernosti največ pove
podatek, da jo je dizajniral Gustave Eifel - taisti možakar, ki je postavil stolp v Parizu. Kdaj že je to bilo? Če se k temu
doda še južnoameriška kaotičnost, je slika popolna. Ker ni prostora na peronu, se avtobus ustavi kar sredi ceste in potniki
se vkrcavajo in izkrcavajo in ostali busi lepo čakajo. No, lepo ravno ne, vsi trobijo. Ampak to nikakor ni stimulacija za umik.
In ko se avtobus nafila, se premakne nekaj metrov in čaka. Čaka na avtobus pred njim, ki se ravno tako fila. In za njim se
fila naslednji in tako v nedogled. Potem se kolona kar naenkrat premakne za pet ali šest busov (vsi so pač na cesti, kjer
se ne da peljati mimo, pobrali svoje potnike). Vozni red? Malo manjana. Slabi dve uri sva tako čakala, da se je mimo
prerinil najin bus. Slabi dve uri v mrzlem in zdrizastem vremenu, v hrupu motorjev in trobelj, vonju izpušnih plinov in dretju
samozvanih urejevalcev prometa. Ob pol devetih zvečer smo se odpeljali in ob enajstih ponoči bili še vedno v predmestju
Al Alta, sestrskega mesta La Paza. Enotna sva si, da se sem res ne bi vračala, pa četudi je meso uvrščeno na seznam
New 7 Wonders Cities. Skupaj z Vihanom, Doho, Durbanom, Havano, Beirutom in Kuala Lumpurjem. Dobro poznam
Durban in KL in lahko mirno trdim, da sta to dve mesti, ki se jih najraje na široko izognem. In La Paz je po novem tudi na
tem seznamu.
Ko sva končno na svojih sedežih, je to drug svet. Izredno razkošni so, le trije so v vrsti in položijo se (skoraj) v vodoravni
položaj. Še jaz sem spal, pa zelo težko zatisnem oko na dolgih poletih. Kot bi letel iz Evrope nekam v Azijo v (razkošnem)
biznisu. Pilot (ja, pilot, ker smo skoraj leteli) je zamudo pri odhodu nadomestil s predčasnim prihodom. Res, da se je
doubledecker sumljivo nagibal na ovinkih, ampak večino tega sem itak prespal in me ni motilo.
Puščavsko mesto Uyuni naju pričaka v snegu. Staksirava se v hotel, pojeva zajtrk in se namestiva v sobi. Skozi okno
opazujeva pravi pravcati snežni metež. Sredi puščave. Nak, najprej se malo pogrejeva v posteljah, potem pa naokoli.
Opoldne je snežna ujma mimo, prikažejo se prvi sončni žarki. In z njimi tudi midva. Greva v šoping izletov v okolico.
Iščeva in iščeva in nič ne najdeva. Kako nefleksibilni so! Glejte, samo v normalen hotel naju peljite, pa greva z vami. Ne,
ne gre. Na skupnih ležiščih brez sanitarij in ogrevanja 4700 metrov nad morjem sredi zime midva pač ne bova spala. Kdor
hoče, lahko zmrzuje, midva ne bova in pika. Hotel s tremi zvezdicami je vsega 10 km stran. Ampak, da bi naju peljali tja,
to pa ne gre. To ni v aranžmaju. Seveda naju lahko peljejo tja, samo potem je cena desetkratna. Ne da in ne da se jim
dopovedat, da niti pod razno nisva pripravljena plačati toliko, da greva gledat jezero in gejzirje. Sva jih v življenju videla že
veliko lepših. Izgleda, da si bova vse skupaj ogledala v Čilu. Isti šmorn, le na drugi strani meje.
Po kosilu, kjer je bil na sporedu čisto spodoben lamin steak, se jaz spravim delat, Vesna gre še malo naokoli. Priloge k
mesu tokrat niso šle po grlu niti Vesni, niti meni. Spomin na včerajšnji dan je še premočan. In tudi pivu sem se odrekel v
korist koka čaja. Če bi imeli gluho vino bi bilo pa še bolje. Paše nekaj toplega. Res jih ne razumem, zakaj nimajo
ogrevanja.
Zbukirava izlet v slano puščavo za jutri. Vendar, ko se zvečer vrneva v hotel in klepetava s hotelirjem, pove, da je minister
za turizem za jutri zaradi varnosti prepovedal vse izlete na tem koncu države. Ampak, v tej neurejeni deželi ga itak nihče
ne posluša, zato ni panike, še doda. Danes je bila meja s Čilom zaprta in vse ture so se morale vrniti v Uyuni. Hja, hudič
je, če sredi zime na 3600 mnm sneži...

ko sva prispela v Uyuni (bila je še tema!) je bil šok: mraz,
da ti šklepetajo zobje in sneg ....

tudi tukaj imajo clock tower kjer itak ne dela ura
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kupi snega so se na soncu počasi topili

hotela sem si kupiti kaj toplega, a vse je bil samo poliester,
nič volnenega

eni so imeli očitno višek paprike in nič korenja :)

še psi imajo več plasti obleke na sebi; kako že gre tisti rek:
me zebe kot psa ... no, pa še res je ...

vlak v Uyuni, mestece leži na 2669 nm

spomenik železničarju

9. julij 2016, sobota

Uyuni - Salar de Uyuni - Uyuni

Po včerajšnjem sneženju je danes prečudovit sončen dan. Najina tura se začne ob pol enajstih. Do takrat kupiva karte za
Čile in se sprehajava po Uyuniju v lepem vremenu s snežaki na vsakem ovinku, eni so majhni, nekaj je ogromnih. S
soncem obsijana tla so že suha, v senčnih predelih je še vedno sneg in led. Uyuni je precej bolj urejen, kot Copacabana.
Da La Paza sploh ne omenjam. Luštkano mesto za tukajšnje razmere.
Beseda "tour" pomeni v prevodu "čakanje". To veva. V Južni Ameriki sva se tudi že naučila, da je treba vse obljube jemati
zelo-zelo ohlapno. Oboje je veljalo tudi danes. Saj, na koncu sva z izletom zelo zadovoljna, vmes je bilo pa kar nekaj
stvari, ki niso bile, kot bi morale biti. Recimo, kosilo. Včeraj so nama razložili, da lahko izbirava med kurjo obaro ali
vegetarijansko omleto. Kot na dlani je, da se je Vesna odločila za slednje. Danes so na mizo postavili goveje steke za
tiste, ki so naročili normalno kosilo in nezabeljeno solato za vegije. Jasno, da je Tonček ostal lačen.
Ampak, tu smo vendar zaradi narave, ne zaradi kosila. In narava je res zanimiva. Ko se končno prebijemo skozi ogled
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železniškega smetišča, barikade suvenirdžinjic in premagamo prvih 100 m razmočene mehke soli se znajdemo na
popolnoma ravnem dnu nekdanjega slanega jezera. Načeloma nič posebnega, takih posušenih jezer je na svetu veliko.
Posebno je to, da je Salar de Uyuni velik za pol Slovenije. Res je ogromen! In raven. Nadmorska višina se med katerima
koli točkama razlikuje za manj kot en meter. Zato ga sateliti uporabljajo za kalibracijo - korekcijo orbit izračunavajo na
podlagi oddaljenosti od te slane puščave. Albedo za UV svetlobo je neprimerno boljši od albeda oceanov, pa še bibavice
in valovanja ne pozna. Vsebuje tudi okoli polovico vseh zalog litija na Zemlji. In še kaj bi se našlo. Tako Wikipedia, ki je
hitro zamenjala šoferja-vodiča v LTE-landiji. Povsod preko slanega prostranstva je prisoten signal mobilne telefonije.
Živela civilizacija!
In to slano prostranstvo je poseljeno s hoteli iz soli. Tako trda je sol, da jo lepo narežejo na kvadre velikosti opek in z njimi
zidajo. Izolirajo ne, ampak saj tudi hiš ne izolirajo. Njim je to normalno. Vrli gosti potem spijo zaviti v spalke in pokriti s
težkimi odejami pri temperaturah pod ničlo. Pa se sprašujejo, zakaj gredo na take ture samo študentje, ki nimajo denarja,
da bi zapravili kaj več, kot minimum. Hja, midva bi šla, tudi na večerjo in pijačko bi zavila in ne bi spraševala, koliko to
stane, če bi lahko spala pri vsaj 20 stopinjah in bi izpod toplega tuša stopila v 25 stopinj ogreto kopalnico. Tako kot doma
in tako kot v vsakem hotelu na svetu do sedaj. Razen v Andih.
Vendar, če se vrnem k naravi, ta je res zanimiva. Še posebej otoček Incahuasi, ki se dviga iz te slane super ravnine, ki je
v celoti porasel s velikimi kaktusi, zelo podobnimi saguaro kaktusom, kot se jih spomniva iz puščave Sonora v Arizoni. In
iz risank, ki smo jih gledali v otroštvu. V popoldanskem soncu deluje kar malce magično. Če bi bil tukaj lahko sam in dalj
časa, bi neskončno užival. Na žalost je pa podobno kot na Machupicchu, po otoku se hodi v koloni. In v vznožju sem na
soli naštel slabih 50 terencev (vsak s po 7 potniki in šoferjem). Parkirani so, kot so sicer sidrani čolnički za prevoz turistov
v atraktivnem zalivu na katerem koli turistično eksploatiranem morju. Masovni turizem!
Še ogled toplih vrelcev na robu te slane ravnine in fotografiranje sončnega zahoda. Od slednjega sem veliko pričakoval in
malo dobi. No, tokrat ni krivda organizatorja, ampak čisto moja. Pozabil sem namreč v enačbo vstaviti pravilne podatke o
nadmorski višini in vlagi. Sonce je za horizont zlezlo v vsej svoji svetilnosti. Pojav je bil podoben popolnemu sončnemu
mrku (le da bo tukajšnji mrk trajal do jutra, hic). Brez zatemnjenega stekla se ga ne da opazovati.
Še večerja z laminim mesom, ogled indijanskih glasbenikov, ki se sprehajajo po mestecu in trenirajo za nastop na
občinskem prazniku čez dva dni ter poravnava hotelskih stroškov. Zapravila sva do centa toliko denarja, kot sva ga
dvignila na bankomatu. Redko se nam zgodi kaj takega.

ogromno starih lokomotiv, ki so danes turistična atrakcija

hiše iz soli
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noro koliko turistov na kupu na isti oz. podobni turi ob istem
času

sol, vzorec na tleh zanimive oblike

končno na otočku Incahuasi....v ozadju je sama sol in sol in
sol....noro res odštekan pogled

otoček je kar visok, a vredno je zlesti na vrh, pogled je res
fenomenalen.... pred otočkom parkirišče turističnih
organiziranih izletniških vozil

vrata so narejena iz kaktusa - zelo lepo, da so pustili
kaktus živeti, ko so gradili hišo

še nekaj pogledov iz otočka

celo sneg smo našli na senčni strani otočka

topli vrelci na koncu slane puščave
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to ni sneg ali smučarska proga.... to je sol, sol ....slana
puščava....

Atlantik 2016
10. julij 2016, nedelja

ena večerna pred kupi soli, ob sončnem zahodu

Čile
Uyuni - Calama

Ob treh ponoči vstaneva, odpešačiva s kufri do avtobusne postaje (deset minut počasne hoje) in - začne se čakanje.
Namesto ob štirih, avtobus odpelje ob pol petih. Vsi prevozniki odpeljejo hkrati. Najbrž zato, da se lahko potem
prehitevajo. Itak so edini na cesti. Če je bil zadnji avtobus razkošen, je današnji pravo nasprotje. Olupina! Ko to tamo
peva. Na postajo pride po uradnem odhodu, nihče ne ve ali je sploh pravi, šofer je izginil, sprevodnika ni. Potencialni
potniki vanj zmečemo potovalke in se posadimo na sedeže. In čakamo. Pol ure v temi in mrazu. Motor je prižgan. Zunaj je
minus deset, znotraj morda stopinjo manj.
In potem se kar naenkrat začnemo premikat. Mrzlo je, res je mrzlo. V glavnem smo turisti, ki zmrzujemo. Vsi domačini so
prišli z dekami in se zavijejo vanje. Ogrevanja ni, okna se ne dajo zapreti. Ko to tamo peva. Z Vesno se stiskava, kot bi
bila frišno zaljubljena. In zmrzujeva. Ravno uspem malo zadremat, ko se pojavi kondukter in zavpije "Bo kdo koko?".
Vesna mu navrže, naj raje uredi gretje. Nič ni bilo z gretjem, niti s koko. Peljemo se dalje in vse dlje smo od civilizacije.
Signala mobilne telefonije ni več.
Sredi divjine smo, sredi puščave, ko sprevodnik nastopi v glavni vlogi: "Karte na pregled!" Jasno, mlada soseda, Brazilka,
je ne najde. Če je ne pokaže, mora kupiti novo, ji pove kondukter. Ampak, ne more več sedeti na tem sedežu, ker ta je
rezerviran že od včeraj. Je nekdo kupil karto v Uyuniju. To, da je to bila ona, ga ne zanima. Ko to tamo peva. Srečnica
karto le najde.
In se peljemo in pripeljemo do meje. Avtobus se ustavi, kopilot gre na sendvič, potniki pa sedimo in čakamo. Po desetih
minutah eden od domačih Indijancev vstane in nekam gre. Za njim čez nekaj časa še drugi, tretji in potem se nekdo od
turistov le opogumi in gre za njim. In pove ostalim, da je treba na mejo žigosat pasoše. To storimo kot četica v vrsti.
Kondukter še vedno zajtrkuje. Mi pa čakamo. Urica na mrazu je mimo, ko pozajtrkuje še pilot, se usede v ves čas prižgan
avtobus in odpelje. Kdor je notri, je notri, kogar ni, ga pač ni. Ko to tamo peva. Glede na temperaturo zunaj, smo bili vsi na
srečo že kar nekaj časa v busu.
In se peljemo proti čilenski postojanki, dva kilometra dalje. In se ustavimo na polovici poti. In sedimo v avtobusu. In
čakamo. Pa se prvi domačin opogumi in gre ven, pa drugi, pa tretji in počasi mu sledimo turisti. Boksi s kufri so odprti in
po vzoru domačinov vsak potegne ven svoj kufer. Na ničiji zemlji smo. Mrzlo je v senci, zažiga na soncu. Puščava. In
čakamo. Kondukterja in šoferja smo nazadnje videli pred pol ure, ko sta se slikala s telefoni. Ko to tamo peva. Urica tukaj
ne pomeni nič.
Pa pride drug avtobus iz druge smeri in se ustavi poleg našega. Izstopijo ljudje in se usedejo na naš bus, na naše sedeže.
Ne bodi len, hitro poselimo sami njihovega - po vzoru domačinov. In čakamo. Šoferja ni nikjer, kondukter se je prelevil v
potnika. Imamo pa zato novega kondukterja, ki vse čas skače naokoli v smučarskih hlačah in vpije "Rapido, rapido!". Mi
pa čakamo.
In ko se po krepki uri začnemo premikat zadnji kilometer do meje, prihromi kondukter z listki za carino. Rapido jih moramo
izpolniti. In potem še enkrat, ker smo jih vsi izpolnili narobe, popravljat se jih pa ne sme. Country of origin je za vse nas
Bolivija (nisem vedel, da imam Bolivijko za ženo, zanimivo). Rapido pišemo in potem - čakamo. Ko to tamo peva.
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Pa gre cel bus na immigration. Jasno, tako je kot vedno. Najprej vsi sedimo in čakamo, potem vstane prvi Indijanec, pa
drugi, pa... In ko je to končano, spet čakamo. Potem izpraznimo potovalke z busa (po vzoru Indijancev). Potem spet
čakamo, se postavimo v vrsto z listki med zobmi in carinik preveri, če smo vsi pravilno izpolnili Country of origin. Vidi čudo,
vse je pravilno! Ko to tamo peva. Potem - čakamo.
In ko se malo načakamo, gre komisija carinikov pregledat prazen avtobus. Ugotovi, da je vse v redu, res je prazen. In
četica z listki med zobmi se obrne "Na desno!" in s potovalkami odkoraka na pregled vsebine. Vse teče brez zapletov, le
Vesni odkrijejo švercovano robo. Čili iz Peruja nikakor ne sme v Čile! Zaplenijo ga in še tretjič mora izpolniti oni listek, na
katerem trdi, da je Bolivijka in katerem napiše, da šverca robo. Potem to lahko počne, sicer bi morala plačati kazen. Ko to
tamo peva.
Spet smo vsi v busu in spet čakamo. In opazujemo, kaj bodo naredili Indijanci. In po pol ure dočakamo odhod. Eureka! Po
dveh urah, ko smo spet sredi puščave je naslednji "Karte na pregled!". Tokrat jo soseda kar izstreli. Ko to tamo peva. Ker
je Calama dober kilometer nižje od Uyunija, kar pomeni deset stopinj višjo temperaturo, in ker je temperatura v puščavi
ponoči dvajset-ali-toliko stopinj nižja kot podnevi, je popoldan v busu s hermetično zaprtimi okni brez zaves peklensko
vroče. Če oni bus, ki vozi po mrazu ni imel ogrevanja, ta ki vozi po vročini nima hlajenja, logično. Ko to tamo peva.
Kakorkoli za okoli 350 km spodobne ceste smo potrebovali 6 ur vožnje in 6 ur čakanja.
Pa k lepšim temam. Razen po Evropi in evropskih kolonijah, je za prečkanje vsake meje potrebno pisati listke, jih potem
čuvati do odhoda in takrat oddati. Prepričan sem, da tega nihče nikoli ne pregleduje in da noben od uradnikov niti ne ve
čemu vse to služi. Tako se pač dela. Od nekdaj. Tokrat so Čilenci poskrbeli za presenečenje. Štiri kilometre nad morjem,
sredi puščave in med zasneženimi hribi so vzeli v roko pasoš, ga poskenirali in vrnili skupaj s sprintanim listkom z vsemi
podatki, ki se sicer drugod po svetu vpisujejo ročno. Bravo! Le še to ne razumem, zakaj sploh je potreben ta listek, ki ga
dobim v roke jaz in na katerem so moji podatki, prebrani iz mojega potnega lista.
Škoda da sta bila ko-to-tamo-peva-like avtobusa oba z umazanimi stekli, skozi katera bi bile fotke slabe. Narava v širši
okolici mejnega prehoda je res fascinantna. Barve hribov in gora v ozadju se prelivajo v vseh možnih odtenkih. Za dodatno
popestritev služi predvčerajšnji sneg, ki hribe še posebej lepo očrtuje. Ker ga je padlo malo (puščava je, za te razmere ga
je padlo pravzaprav veliko) se je zadržal v le v kotanjah in brazdah na pobočjih. Še posebej je zanimiv na kopicah soli, kjer
se tepeta beli barvi soli in snega. Solne ravnine, ki se nahajajo med ugaslimi ognjeniki so delno napolnjene z vodo, v
kateri se hranijo flamingi. V ozadju se pase čreda vikunj. Desno se iz peščene ravnice dvigajo skale odštekanih oblik.
Mimo pribrzi vlak. Oblaki so nizko - no mi smo visoko, oblaki so le blizu. Lepo, čudovito. Sem bi še kdaj prišel.
Calama je čisto drugačna od katerega koli mesta v Peruju ali Boliviji. Vse hiše so ometane in promet je urejen. Prvi vtis o
Čilu je tako precej nad pričakovanji! Ampak. Spet se zaplete pri hotelu, soba je premajhna. Pa nama dajo drugo in zaplet
je rešen. In zaplete se še pri nakupu interneta. Fant, ki bi moral simko aktivirat, nima pojma, kako se to naredi. In spet se
zadeva (nekako) reši - po pol ure try&fail poskusov jo vzameva iz telefona in vrneva mojstru. Jutri greva k drugemu v
drugo delavnico po drugo kartico...

par km proč od Bolivijske meje smo morali tukaj iti ven iz
avtobusa

pokrajina je res: uaaa... puščava, v ozadju zasneženi hribi
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....adijo Bolivija!

če se pelješ v to smer, greš v Bolivijo

...v to smer pa prideš v Čile

in takole na nikogaršnji zemlji sedimo in čakamo ure

čakamo mi, avtobusi...in se sprašujemo kaj čakamo?

le domačini so vedeli, da čakamo avtobus s čilenske strani

11. julij 2016, ponedeljek

Calama

Čeprav Calama ni turistično mesto, ni zato nič manj zanimivo. Predvsem sem bil iz minute v minuto bolj presenečen nad
Čilom, ki sem ga tukaj doživljal. Že včeraj sem opazil, da je to povsem drugačna dežela, kot ostali del Južne Amerike, ki
sva ga spoznala do sedaj. Ampak včeraj je bila nedelja in je bilo vse več ali manj prazno in bi zato lahko bilo tako urejeno.
Danes je normalni delovni dan in - še vedno je vse urejeno. Počutim se kot v domovini. Celo ljudje so večinoma belci. Le
govorijo čilenščino. Koliko se razlikuje od španščine pove podatek, da guglov translator nima pojma, kaj pomeni večina
postavk na meniju v oštariji. Naročanje kosila tako niti ni prav enostavno.
Se pa zato med čakanjem na kosilo spravim nad telefon, da mi razjasni nekaj zadev, ki mi ne gredo v lajšte. Vsi so mi
namreč govorili, da je cela Južna Amerika enaka, lopovska in kaotična, smrdljiva in umazana. In do sedaj je več ali manj
tako tudi bilo. Ampak to, kar mi pravijo moje oči sedaj, je čisto nekaj drugega. Nobenega rinjenja avtomobilov. Pred rdečo
lučjo se ustavijo tako pešci, kot avtomobili. Ko pešec samo pogleda na cesto, avtomobilisti že bremzajo in čakajo, dokler
ni z obema nogama na pločniku na drugi strani. Trgovine so urejene, cene so jasne, račun se izda povsod. Gostilne so

Stran 22

take, kot pri nas, nobenih pouličnih štantov s sumljivo hrano. Ni prodajalcev doma zvarjenih kosil, katerih ostanke potem
žrejo potepuški psi kar pod štantom, pred kupom smeti. Tudi lokali sami so urejeni tako, kot smo navajeni od doma,
nobenih lukenj-svaštarnic. Skratka, počutim se zelo domače. In kaj torej preverjam na telefonu med čakanjem na kosilo?
Zanima me, kaj na vse to pove CIA Factbook. Odgovor je v skladu z opažanji: Čile je po večini kazalcev bolj razvit kot
Hrvaška, a manj kot Slovenija. In po mojih prvih vtisih to kar drži.
Po včerajšnjem fijasku s SIM kartico pri Claru, ko sva po pol ure obupala in odšla, sva se odločila, da jim raje dava več
čas za to naporno pravilo. Tako sta danes na vrsti dva enourna projekta, eden pred kosilom in drugi po kosilu, prvi pri
Entelu in drugi pri Movistaru. Vrli specializirani prodajalci enostavno ne znajo nastaviti APN. Tako malo je treba znati:
raztrgati vrečko, vzeti ven SIM in jo vtakniti v telefon, poklicati številko za aktiviranje, počakati na SMS s telefonsko
številko in potrditvijo, vnesti naslov APN in morebitno uporabniško ime in geslo, napolniti račun z ustreznim zneskom in
poslati SMS za želeni podatkovni paket. Minuta in pol dela, če znaš. Ali ure in ure, če ne znaš. In po celem svetu je to
podobno. In po celem svetu je tudi znanje prodajalcev podobno. Clear-in z immigration in customs je mala malica v
primerjavi s clear-in pri telekomih. Travma! So pa vsi sila prijazni in se trudijo. Glede tega nimam pripomb. Tudi poslušajo,
kar jim razložim in se potem trudijo tako narediti. Pri Entelu so mi takoj dodelili specialista z znanjem angleščine. No ja,
moje znanje španščine je bilo neprimerno boljše, kot njegovo angleščine (sva nadaljevala konverzacijo raje kar v
španščini, no čilenščini) in da ne omenim, da je moje poznavanje njihove mobilne tehnologije tudi precej boljše kot
njegovo. Hmmm, specialist...
Šoping toplih oblačil za Vesno je bil precej bolj enostaven in predvsem cenejši z boljšo robo kot v Boliviji. V La Pazu, kjer
sva to poskusila narediti nazadnje, so ji prodajali sintetično alpako iz Kitajske. Za ceno prave alpake. S pribitkom za
turiste. V dolarjih. In v kešu, jasno, brez računa. Tukaj je kupovanje tako enostavno, kot v beteceju - izbereš v miru na
obešalnikih, pomeriš v kabini, pokažeš kos plastike in odneseš.
Premišljujeva kaj narediti, rentati avto in se voziti sama naokoli ali iti na organizirane izlete? Avtobusi so poceni in če se
voziva po nekaj ur vsakih nekaj dni, tudi ni prenaporno. Vesna bo imela naslednje tedne delovno visoko sezono. Mislila
sva jih preživeti v Santiagu, morda jih bova pa v različnih mestih, v vsakem nekaj dni? Do jutri se odločiva.

za spomin na bolivijo pa še bolivijska deklica

12. julij 2016, torek

in bolivijski deček, ki je pomagal prodajati staršem

Calama - Chiu Chiu - San Pedro de Atacama

Odločiva se za rentiča. Izleti so mačupičevsko zasoljeni, stranske ceste so baje dobre in enostavno prevozne. Avto ni
ravno po mojih željah (najraje imam majhnega, okretnega in z močno mašinco). Pravzaprav je ravno kontra. Upam, da bo
prisopihal na štiritisočaka.
Za trening se odpraviva v Chiu Chiu, oazo, dobrih 30 km od Calame. Zanimivo cerkev ima (to si ogledam tudi jaz). Ena
starejših v Čilu je in zgrajena je iz kamenja, ometana z blatnim ometom. Vrata so iz kaktusovih desk, zvezanih skupaj s
trakovi iz laminega krzna. Tudi streha je iz kaktusovih desk, prekritih s slamo in vse skupaj je prekrito z blatom. Vsaj tako
je meni delovalo. Kot bi gledal katero izmed cerkva iz mehiške puščave. Zanimivo. Malo naprej je laguna Inca Coya. Spet
super zadeva. Sto, morda dvesto metrov v premeru meri globoka okrogla luknja, napolnjena z modro vodo. To samo po
sebi ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bili sredi puščave, deset kilometrov od oaze.
Ura je tri in nameniva se v San Pedro de Atacama, turistično prestolnico tega dela čilenskega sveta. Pa naju ustavijo
policaji in nekaj žlobudrajo. Nimam pojma kaj hočejo. Končno se le sporazumemo, da sprašujejo, če bi s seboj vzeli
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štoparja. Vesna je strumna: Vzamemo, če zna angleško. Tudi odgovor je strumen: Si, un poco. No, pa naj bo. Izkaže se,
da je štopar policaj, ki se vrača domov iz službe. Je pa fejst fant in prelevi se v dobrega vodiča. Ves čas nama razlaga, kaj
je na levi in kaj na desni, kje se splača ustaviti za fotkanje in podobne stvari. Vodiči, ki smo jih imeli do sedaj niso bili nič
boljši, le dražji.
Pokrajina, ki je okoli Calame pusta in dolgočasna kamnita puščava se pred San Pedrom digitalno spremeni. Ko se
pripeljemo preko prelaza, se pred našimi očmi odpre ravnica z griči vseh možnih barv in Cordillero de la Sal v ozadju, z
zasneženimi vrhovi, ki segajo preko šest kilometrov v zrak. Sredi ravnice je oaza San Pedro de Atacama. Fantastičen
pogled! Že samo zaradi tega se je splačalo peljati sem. Vozimo se skozi Dinozavrsko dolino, prepozna pa sva za današnji
ogled Doline smrti in Lunine doline, vse je že v sencah. Manjana. No, Valle de la Luna si ogledava z miradorja ob cesti,
morda niti ni potrebno, da greva peš vanjo.
Kar v prvem hotelu (od skupaj preko sto) se namestiva. Ni ravno poceni, je pa čisto spodoben. Itak bova tukaj samo eno
noč.

od Calame do Sand Pedra je bilo videti nešteto tovrstnih
kapelic, grobov, spomenikov ipd.... sredi same puščave ...

cerkev v Chiu Chiu; tip na fotki ravno pozira otrokom :)

vrata so iz kaktusa, vezice pa iz lamine kože

notranjost cerkve preprosta, strop ponovno iz kaktusa
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skozi vasico teče reka; hribi v ozadju so pobeljeni s
snegom

pokrajina rdečkasta (baker, železo) in ničesar ne raste na
tem pesku

laguna Inca Coya (chiu Chiu)

isto pokrajino lahko vidiš v različnih variantah odvisno od
svetlobe, ki pada na njo

pokrajina je res odštekana

pogled na dolino Luna ....res je kot luna !

policaj-domačin pravi tej dolini dinozavrska

med dinozavrskimi repi se vije cesta
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13. julij 2016, sreda

San Pedro de Atacama - Geisir de Tatio - San Pedro de Atacama

Po jutranjem delu in zajtrku se odpeljeva do gejzirjev. Cesta je sicer makadamska, je pa na začetku tako dobra, da se
skoraj ne loči od asfaltne. 100 km/h ni nič neobičajnega, če le mašinca zmore. Dvigamo se. Zemljevidi ob cesti kažejo, da
se cesta razcepi na dve, ki se kasneje spet združita pred gejzirji. Odlično, po eni gor in po drugi dol. Pa greva. Pri 3.500
mnm prideva do toplic. Sredi puščave izvira topla reka in v njenih kotanjah se med šopi trave kopajo ljudje. Super! Ok,
midva to preskočiva in nadaljujeva vzpon proti gejzirjem. Narava je odštekana. Pri 4.000 mnm se začne sneg. Nadaljujeva
z vzponom. Vendar, ko najin avtoček pripleza na 4.400 mnm, je cesta zasuta s snežnimi zameti. Najprej ne gre. Nekaj sto
metrov se s sedanom sicer trudim voziti off-road po zasneženem andskem visokogorju (okoli 1.500 m višje sva, kot je vrh
Triglava), potem obupam in obrnem nazaj. Nisem niti prepričan, če bi šlo s 4x4, morda bi potreboval ratrak. Vrneva se
torej 32 km po x osi in 2 km po y osi. Na prej omenjenem križišču pa ponoviva vzpon po drugi cesti.
Tokrat je vse lažje, pokrajina ob poti pa toliko drugačna, da se spet ustavljava in opazujeva (Vesna tudi fotka) ognjenike v
daljavi, pred njimi pa neskončne planjave in v najbližji okolici flaminge, nudije, race, pa svizcem podobne glodavce ter
klasično zasedbo kamel: cele črede lam, alpak, vikunj in gvanakov. Pri štirih in pol kilometrih nad morjem je spet sneg na
cesti. Tokrat se nekako le prebijeva skozi zamete (ni bilo ravno trivialno!) in za nagrado sva ob dveh popoldan pri gejzirih.
Čeprav niso ravno najvišji na svetu, so glede na višino 4.320 mnm vseeno nekaj posebnega. Še posebej je zanimiv
plavalni bazen na prostem z vročo vodo (in zrakom pod lediščem v okolici).
Masovni turizem je narejen tako, da vse ture odrinejo iz San Pedra ob štirih zjutraj in se vrnejo ob dveh popoldan. Verjetno
zato, da lahko turistom prodajo še drugo, popoldansko, turo. Rezulat? Dobro uro sva bila sama samcata sredi andskih
višav ter vodometov, vodnjakov, bazenčkov in potočkov s toplo vodo. Čudovito. In če bi hotela, bi lahko bazen proglasila
za nudističnega in v miru zaplavala. Nikogar ne bi motila. Midva sva ob bazenu po hribovsko pomalicala in Vesna je
namočila noge v vodo (ona se ne loči od japank niti v visokogorju in ji je bilo to enostavno).
Ob štirih popoldan pa v Lunino dolino, pogledat sipine in ostala čudesa. Niso me ravno prepričala. Je pa puščavska
pokrajina s soljo na skalah in pesku zelo podobna pokrajini, ki sva jo gledala danes slaba dva kilometra višje. Le da je tam
bil sneg namesto soli.
In po uri in pol se prestaviva še v Dolino smrti. Po začetnem nezanimivem uvodu, se pripeljeva do sand board centra.
Kakih sto mladeničev in mladenk je trajbalo desko po poti na vrh sipine in se potem spuščalo v dolino. In ponovi vajo zdaj.
Verjetno ne bo trajalo dolgo, da bo tukaj postavljena žičnica. Razen tega pa je dolina res - dolina smrti. Nič, prav nič, ne
uspeva v njej.
Ne glede na podatke na bookingu, so bili danes v San Pedru hoteli več ali manj razprodani. Dobro uro sva potrebovala, da
sva našla primerno sobo.

saj bi se šla tudi jaz kopati v to toplo reko, le, če ne bi bil
zrak tako hladen

pogled na okolico je bil zelo lep
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če imaš ožuljene noge, so japanke najboljše, le za sneg pa
niso ravno primerne

danes sem spet imela probleme z višino nad 3800 nm

tukaj sva kapitulirala in obrnila avto v drugo smer

živali se zbirajo ob vodi, pa čeprav je večina poledenela

prav nasmejala sem se od srca,ko sem videla ptiče s
kakšno težavo so hodili po ledu: večkrat so naredili skoraj
špago

eden izmed gejzirjev

bazen s toplo vodo

tudi v dolini La Luna so peščene sipine
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sandborderji....verjetno fajn užitek, le usta imaš polna
prahu :)

14. julij 2016, četrtek

dolina smrti kjer je samo kamenje in pesek

San Pedro de Atacama - Antofagasta

Avto morava vrniti ob enih, nekaj ur časa imava še za oglede. Najprej pa morava natočiti gorivo. Kasneje se izkaže, da je
bila bencinska črpalka od vseh današnjih ogledov še največja atrakcija. Verjetno edina črpalka na svetu (vsaj midva kaj
takega še nisva doživela), ki je edina v mestu in ni locirana na eni izmed vpadnic. Še več, sploh ni locirana ob cesti!
Guglove mape jo sicer najdejo po imenu in žebljiček postavijo nekam na sredo med cestami v mestu - nekam na sivo
polje zemljevida. Hmmm, kaj neki to pomeni? Da sva lahko natočila, sva se morala voziti po ozkih makadamskih uličicah,
kjer ni prostora za srečanje dveh avtomobilov (cestice še najbolj spominjajo na ozke beneške uličice, le da niso
tlakovane), potem zaviti s t.i. ceste, se peljati skozi predverje hotela, nekje na dvorišču narediti krog, se ustaviti pri enem
izmed štirih (!) modernih točilnih avtomatov, natočiti gorivo in se plazeče vrniti med hordami peščev na glavno cesto, pet
ali šest križišč naprej. Mislim, da sva vozila po fusgengerici. Vsi smo vozili po fusgengerici, ker se s črpalke drugače ne da
priti.
Ostale atrakcije bova hitro pozabila. Salar de Atacama ni niti bleda senca Salara de Uyuni. Greva sicer na ogled nečesa,
kar imenujejo laguna, pa naju obrne pogled na navadno mlakužo (z vstopnino neverjetnih 40 evrov). Potem se zapeljeva
pogledat še sosednjo vas, Toconao s cerkvijo in kanjonom. Vse skupaj je le deja-vu Chiu Chiu.
Ni več kaj videti. Zapeljeva se torej nazaj v Calamo, oddava avto, prestopiva na bus in ob petih popoldan sva v
Antofagasti. Še enkrat presedeva, tokrat v taksi in pet minut kasneje sva v sodobnem poslovnem hotelu, najini postojanki
naslednjih nekaj delovnih dni. Večerja je lokalna hrana v lokalni birtiji, pivce pa v hotelskem baru, kjer kelner ne ve, katera
je čilenska in katera uvožena pijača. Ah, ja...

cerkev Toconao zelo slabo ohranjena, pa tudi ni bilo toliko
uporabljenega kaktusa v gradnji kot v Chiu Chiu

vasica sama je bila dokaj urejena in skoraj nikogar ni bilo
videti na cestah
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Salar de Atacama je puščavski, rahlo poraščen s suho
travo

mama pridno štrika na sončku

gonjač koz

San Pedro ob sončnem zahodu

še nekaj včerajšnjih fotografij na relaciji San Pedro - gejzirji

ves čas je čakal, če bo padla kakšna drobtinica iz najinih
sendvičev

dokaz, da niso bili posnetki iz Lune ampak iz Salar de la
Luna :)

modri kljunač
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močna rumena barva na vrhu vulkana Putana (verjetno
žveplo)

15. julij 2016, petek

pa še ena iz lunine doline

Antofagasta

Prebereva si, kaj si lahko ogledava v Antofagasti. Ni veliko za videti. Sicer pa to niti ni pomembno, naslednje dni
namerava delati in ne pohajkovati. Popoldan se le odpraviva na kosilo. Prva oštarija na izbrani poti je kitajska, za katero
se izkaže, da je ena velika polomija. Za začetek dobiva nekaj drugega, kot sva naročila (in niti ni okusno), potem bi pa teta
kar malo po svoje seštevala račun. Vse je treba preverjat, vse... Sit sem že teh tatinskih južnoameriških fint.
Vesna dela tudi po kosilu, jaz se sprehodim v strogi center mesta. Sodobno mesto z rahlim pridihom preteklosti. Čisto (za
te razmere) in urejeno. Muzejska železniška postaja je neprimerljivo lepša kot smetišče pri Uyuniju - pa ni nikjer
reklamirana in nihče si je ne ogleduje. Kako slepa so pota današnjega turizma! Nakupovalna promenada spominja na
Čopovo ulico, Plaza Mall pa na City Park. Deja vu.
Vendar. Nasproti železniške postaje je en redkih, če ne edini pomol na svetu s stekleno površino za hojo. Lahko sem
opazoval valovanje morja pod svojimi nogami. In na waterfrontu so lepi panoji, ki opisujejo - kar pač opisujejo. Ni se mi
ljubilo prosit strička gugla za prevod, raje sem opazoval nekaj nadebudnih optimistov pred jadralnim klubom in na prste
ene roke preštel jadrnice na dveh pontonih, ki jih je (danes relativno miren) Pacifik pošteno rolal. Večina jadrnic je bila
tako ali tako na kopnem. Po dolgem času marina s travel liftom!

ura naj bi bila replica big bena

urejena riva a brez tistega pravega življenja na njej
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del t.i. marine

tudi optimiste imajo

brez velike zastave pa ne gre

ribiške ladje so, le morske hrane ni kaj dosti v jedilnikih

odsluženi vlaki

danes le še za dekoracijo

16. julij 2016, sobota

Antofagasta

Vlogi sta zamejani, jaz delam, Vesna gre naokoli. Dopoldan. Še prej kupiva avionski karti za La Sereno. Cenejše so od
spodobnega avtobusa, ki vozi celo noč. 38 evrov res ni veliko za polet, ki traja uro in pol in potnike prestavi slabih 1000 km
bliže južnemu tečaju.
Ker je lakota huda reč se popoldan skupaj spraviva na kosilo. In še eno. In še eno. Slednje je, bolj kot ne, le dodatek pivu
- da se lažje spije cel pitcher. Cene niso ravno socialne, na koncu oštirjem pustiva dinarčkov za več kot dve avionski karti.
Še sprehod proti domu in pavza na steklenem pomolu. Živa muzika je na koncu pomola, kamere so vse naokoli, droni so
v zraku in snemajo. Spot. Kot se za Južnoameričane spodobi, je vsebina politično primerna - slavospev Stvarniku. Vsaj
kolikor lahko razberem s projekcije na platno, kjer je napisano, kaj naj bi publika pela v refrenih. Karaoke v živo?
Že včeraj sem opazil, danes pa še bolj izrazito: na dolgih semafornih intervalih se v križiščih pojavijo žonglerji in žonglirajo.
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Ko se prižge rumena luč pa s klobukom tekajo med avti v upanju, da pade vanj kak kovanec. Ura je bila noč, ko sva se
vračala in namesto klasičnih keglov so žonglirali z baklami. Atraktivno! Kje si Fiji s svojim fire dance šovom?

igranje nogometa na pesku verjetno ni prijetno?

Playa Blanca....tam okoli 20C je bilo danes čez dan

mamica v flisu, hčerka pa v morje ....hm...

na plaži in okoli nje ogromno športnih rekvizitov

umetniki so dolgočasni zid pred morjem lepo popestrili

poleg otrok je bilo tudi kar nekaj odraslih, ki so plavali, no
jaz ne! ne vem, če ima morje več kot 19C ?

Stran 32

je bilo pa kar nekaj navdušencev-deskarji; valovi pa niso
bili kaj dosti visoki

tudi tukaj SUPajo ....

nekaj v starem stilu na Colon Plazi

super pobarvana hiša !

na koncu pomola je večja glasbena skupina navduševala
mlado in staro-ambient odličen!

Antofagasta by night :)

17. julij 2016, nedelja

Antofagasta

Današnji dan je končno tak, kot je bil planiran. Delaven. V poslovnem hotelu je to relativno enostavna rabota. Razen
kratke pavze za kosilo in še krajšega šopinga, ki se ga udeleži le Vesna, sva cel dan v sobi. En dela, drugi študira pot za
naprej. Glede na prebrano mislim, da kaj bistveno južneje od linije Santiago - Buenos Aires ne bova rinila. Zima je pač
zima. Vsi oh-in-sploh opisi iz prospektov veljajo za poletje.
Imava pa po novem trden cilj v Valparaisu, Rajko nama je posredoval naslov hotelčka. Na bookingu je v rubriki "Govorjeni
jeziki" omenjena tudi slovenščina. Ni druge, resničnost te trditve morava osebno preveriti.

Stran 33

motornjače in jadrnice na suhem

pelikani so živahno lovili ribe .... le v oštarijah jih ni kaj
videti

18. julij 2016, ponedeljek

Antofagasta - La Serena

Jutro je še delavno, po poznem zajtrku se odpraviva na letališče, ki je precej stran od mesta. Tako nekako, kot Brnik od
Ljubljane. Taksi je skoraj dražji od letala. A vrli taxi-driver ceno spusti, pošteno jo zaokroži navzdol. Lepo.
Čekirava se, nekaj malega (in dragega) popijeva in se odpraviva v čakalnico. In čakava. Letala še ni. Odkar ne letim več z
JATom, sem kar malo pozabil, kako izgledajo zamude letal. SKY prileti z enourno zamudo in potem se "rapido-rapido!"
vkrcamo, kot da si potniki želimo najprej čakat in potem hitet. Saj vendar nismo na organiziranem turističnem izletu! Nama
pa iz meni neznanega razloga teta bording-čekirka pred vstopom prečrta sedeže na boarding kartah in naju posadi v
business. Samoiniciativno. Nimam pojma, čemu se imava zahvaliti za to gesto? Mogoče zato, ker sva kupila karti po 38
evrov? No, razen malo več prostora za noge, se tale Airbus business class ne razlikuje kaj dosti od monkey classa. Voda
je na voljo proti plačilu tako tu, kot tam. Enako, kot na Adrii.
La Serena je kanček bolj zelena kot Antofagasta, mislim da se bova počasi izkopala iz Atacame, iz najbolj suhe puščave
na svetu. Hotelček je v prenavljanju, sobe so tik-tak, recepcija pa v razsulu. Smo pa zato v centru in do oštarije priti je
precej enostavneje kot v Antofagasti. Kosilo je dobro, poceni in obilno. Obilno! Jaz sem trmast, Vesna je bolj razumna. Pol
ribe pusti (pojedla jo je vsaj pol kile!).
Še sprehod do obale (krepkih 6 km prehodim!) po aveniji z vsaj dvajsetimi, raje tridesetimi, kipi - replikami iz antike.
Sprehajam se mimo Sokrata, Apolona in kar nekaj Vener, da pridem do svetilnika, ki je novokomponovan in narejen v
rahlo maorskem stilu. Za dopolnilo je v okolici pet oštarij z različnimi imeni in enakim podnapisom: Comida Arabica.

svetilnik La Serena

danes je skoraj polna luna; s palmo je pa nekaj narobe ?

Stran 34

očitno so se bojevale bitke na tem koncu?

bilo je zelo oblačno, vlažno in temu primerna vidljivost

tako pa zgleda tukaj na plaži izven sezone...no, v sobi
imam prižgan kalorifer

oštarije okoli svetilnika z arabsko kavo in hrano

tri gracije ....

Creugante - kopija - original od Antonio Canova

19. julij 2016, torek

La Serena

Do poznega popoldneva bingljava v sobi, Vesna dela, jaz berem in se dolgočasim. Zunaj je tumorno in hladno. Na kosilu
se spet prenažrem (le kako lahko za tako malo denarja naredijo tako obilno kosilo?). Kupiva še karti za Valparaiso in se
spraviva v šoping puloverja zame. Na zadnjem pranju so mi moj, sicer čisto v redu, pulover zašuštrali. In ker je Mala
načeloma v tropih so s tem pokvarili polovico mojih toplih oblačil. Še na pivce v prijeten lokalček in na koncu kreganje
okoli zapitka. Spet je APP. Oh, joj...
Šele danes je do naju dospela žalostna novica. Pred dvema tednoma je po težki bolezni preminul Zlatko, človek, brez
katerega Male verjetno ne bi bilo. Od vse posadke tacenske ladjedelnice ima prav on največ zaslug za to, da je Mala taka,
kot mora biti. Skozi delo smo postali prijatelji. Vsakič, ko se lotim vzdrževalnih del, vidim Zlatka, kot bi stal pred mano.
Kako hitro in spretno bi to on naredil in kako počasi in okorno gre zadeva meni od rok. Dobro se je spoznal tudi na
jadranje in potrebe jadralcev. Prisluhnil je vsaki moji želji (in muhi) in poskusil narediti plovilo tako, da se bova z Vesno
dobro počutila. In predvsem tako, da bo varno prečkalo vsa morja sveta. Zaslužen je za vsako miljo, ki jo je Mala preplula.

Stran 35

Uspelo mu je! Njegov duh je na Mali še vedno živ in tako bo ostalo vse dokler bo Mala rezala brazde oceanov! In tudi
kasneje...

žonglerji na cesti kratkočasijo voznike ob dolgih intervalih
semaforja

20. julij 2016, sreda

La Serena - Coquimbo - La Serena

Dan, skoraj do pike enak včerajšnjemu, Vesna dela, jaz se dolgočasim. Razmišljam, da bi si šel kaj pogledat, pa me tukaj
prav nič ne zanima. Vsaj ne toliko, da bi bilo vredno napora sprehoda. Kaj šele razmišljanja, kje in na kateri avtobus naj
vstopim ter kje naj potem tudi izstopim.
Pa greva po kosilu le v sosednje mesto, Coquimbo. Z lokalnim busom. Vesna si neskončno želi videti tamkajšnjo "naj"
znamenitost. Jasno, ta "naj" je klasični turistični nategunac. Največji križ na svetu. Z dopolnilom, da to "na svetu" velja le
za Južno Ameriko, točneje Čile in da še to le v kategoriji železobetonskih križev, ki so bili zgrajeni leta 2000 in so
posvečeni 2003 obletnici (tam sicer piše dva tisoči obletnici, a naj jim bo oproščeno neznanje) rojstva Odrešenika. Mislim,
da je to edini tak križ, torej res drži, da je tudi največji. Sicer pa, stolp kot stolp. Na vrh pelje lift in tam se da v vodoravni
prečki križa sprehoditi in skozi okna ogledovati okolico. Razgled je lep in v lepem vremenu daleč nese, vse do zasneženih
Andov.

...najprej je bilo treba nujno iti na kosilo; med kosilom par
odšpila tri pesmi, pobere prispevke in oddideta....

človek ne sme biti dehidriran, ni zdravo :)

Stran 36

...in, ker nisva vprašala kje izstopiti v Coquimbo, sva jasno
izstopila deset postaj prezgodaj; zanimivost: mohamedov
center

medtem,ko Tone divja do križa, jaz spotoma opazujem
okolico in fotografiram

potepuških psov v južni ameriki je ogromno - vedno grem s
strahom mimo njih, ker ti psi se hranijo s smetmi in nikoli
ne veš kako popadljivi so

itak križ nič posebnega že od daleč, a domačinom je očitno
zelo pomemben; katolikov je v Čilah 70%

do križa sva prišla ob sončnem zahodu

križ je visok 93 m; zelo nekvalitetno narejen, samo beton,
tako hladno deluje vse skupaj, brez duše

na vrh se pelješ z dvigalom, vstopnina je slabe 3 evre

Stran 37

pogled na mesto Coquimbo

21. julij 2016, četrtek

v mestu je tudi pristanišče, kakšne marine nismo videli

La Serena - Valparaiso

Bus imava ob desetih in po zajtrku se odpraviva lepo peške na avtobusno postajo. Usedeva se in čakava. Hladno je.
Ampak, busa ni. Sprašujeva, pa naju pošiljajo z enega na drugi konec postaje, vendar noben bus ni najin. Končno na
šalterju, kjer prodajajo karte, dobiva informacijo, da najin bus zamuja. Hja, to sva ugotovila tudi sama. Pripelje čez
sinko-minutes. Usedeva se in čakava. Po pol ure spet vprašava. Sinko-minutes. Topleje je. Najprej slečeva flise in čez
nekaj časa še puloverje. Busa še ni. Ura in četrt je mimo in spet vprašava. Sinko-minutes, je strumen odgovor. Ok, teta, ti
že celo dopoldne trdiš, da je zamude pet minut, nekaj tu ne špila. Pa se ne da zmotiti. Kolikor se jo da razumeti, pove, da
je sedaj še pet minut zamude, prej jo je bilo več. Hic! To, da jo je bilo prej več, itak veva...
Med vožnjo gledam filme. Prvi je celo z angleškimi podnapisi! Vesna je včeraj kupila malico za na pot. Hruške. Joj, ali naj
bom lačen ali naj jem hruške? Lačen biti - ni fino. Torej jem hruške. Ko jih ravno pojem, je postaja. Tam prodajajo
sendviče. In potem jem še sendviče. Sit sem. In ko sem sit, in se lepo vozimo po avtocesti, pride sprevodnik in razdeli
kosila. Aaaaa? Česa podobnega na redni avtobusni liniji še nisem doživel. Tako je, kot na avionu (razen na Adrii). Iz
vljudnosti torej pojem še kosilo. Razpočil se bom! Pa sem se bal, da bom danes lačen...
Z uro in pol zamude tako priromava v Valparaiso in naslednje četrt ure iščeva (neoznačeno) postajo mestnega avtobusa.
Spet naju pošiljajo levo in desno, naprej in nazaj. Ah, ja. Tile avtobusni prevozi niso več za moja leta...
Costa Azul naju pričaka z "Dober večer!". Klena slovenska beseda prevladuje nato še cel večer ob rujni čilenski kapljici.
Prijeten klepet z Lukom in Nino, kjer (spet) ugotovimo, da je svet ena globalna vas. Ne samo, da poznamo iste ljudi v
Sloveniji, tudi na Filipinih poznamo iste Slovence. In bili smo tudi v isti oštariji na Palawanu. Pa še kako zgodo in nezgodo
iz Nove Zelandije imamo tudi skupno. Ob polnoči se le skipava v sobo in na postelji naju čaka flaška čilenca. Hostel ali
five star bussiness hotel?

fotografije med potjo iz La Serene do Valparaiso (skozi
šipo!) - kaktusi so nas spremljali še dolgo pot; marsikje so
uporabili kaktuse za ograjo

visoki kaktusi po hribih in dolinah

Stran 38

ogromni nasadi drevja in trte

v sobi naju je pričakala steklenica rdečega čilenskega vina
.... zelo lepo presenečenje!

22. julij 2016, petek

Valparaiso

Zajtrki v južnoameriških hotelih so v najboljšem primeru obupni. Velikokrat sva dobila le maslo in marmelado in morda
rezino sira. In povsem jasno mi je, zakaj ima Costa Azul tako dobro oceno na rezervacijskih sistemih. Končno zajtrk, kot
smo ga vajeni iz ostalih delov sveta. Zajtrk, kot mora biti. Odličen in raznolik.
Potem pa še malo klepeta z domačinoma in na vandranje po Valparaisu. No, ja... Če prej ne bi videl Stare Ljubljane,
Pirana, Lenta v Mariboru ali Ptuja, bi si morda mislil, da taka pač mesta so. Umazana in popolnoma počečkana z grafiti.
Pa ne tistimi lepimi grafiti, ampak z navadnimi čečkarijami v stilu "Pedro como presidente!" ali "Maria estaba aqui". Mene
to moti in name to mesto, ne glede na sloves, ni naredilo vtisa. Peljeva se z vzpenjačo iz leta 1892 in - preživiva. Ampak,
ko sem gledal zajlo, ne bi dal roke v ogenj, da bo zdržala. Še do muzeja Pabla Nerude se zapeljeva, nato se pa še malo
sprehodiva po neštetih stopnicah. Celo mesto je v bregu, strmem bregu.
Zvečer sledi večerja pri gostiteljih in prijeten klepet, ki se zavleče v noč. Danes so na sporedu pečena svinjska rebrca
marinirana v rdečem vinu. In rdeče vino.

Stran 39

zjutraj naju je zbudilo toplo sonce, v dolini pa so imeli
meglo

do centra mesta sva šla peš - raznobarvne hiše

mesto ima polno grafitov - marsikateri grafit skrije dejansko
stanje hiše

mesto Valparaiso je staro pristaniško mesto

empanadas lahko kupiš vsepovsod z različnimi okusi od
vegeterijanskih, mesnih, ribjih ...

muzej vojne mornarice

mesto ima 15 vzpenjač v mestu (niso vse aktivne); zelo
obiskane so, cena prevoza simbolična in ja preživeli
navkljub krivim tračnicam :)

nekateri grafiti so res pravo umetniško delo

Stran 40

tudi na ulicah videvaš glasbenike

Nina in Luka preverjata ali so reberca že pečena

reberca so bila odlična in so plavala dvakrat v vinu :)

dober tek in na zdravje !

23. julij 2016, sobota

Valparaiso - Santiago - San Fernando

Po sinočnji odlični večerji smo še dolgo klepetali in včerajšnji dan se je prevesil v današnjega, ko smo odšli k počitku.
Zjutraj zato midva najprej kofetkava, gostitelja pa - gostita. Vsakemu gostu posebej pripravita zajtrk, z vsakim se tudi malo
pomenita in preden se odpravijo na oglede jim še podrobno razložita kam in kako naj gredo. Neverjetno energijo imata!
Ura je enajst, ko si privoščita zajtrk (in še takrat je večkrat zmoten). In potem sva tu še midva. Nama sta oprala cote za
zadnjih deset dni, urejata nama rentiča in skuhata - barcafe. Še selfiji za spomin, izmenjava naslovov in ob enih popoldan
se nekako le skobacava na pot.
Po nekaj prestopih iz busa na bus in na koncu v kombi sva ob petih popoldan pri rentakarovki v Santiagu. Ne vem zakaj,
ampak punca mi je bila takoj simpatična. Najprej sem pomislil, da zato, ker govori tekoče angleško, kasneje mi je postalo
jasno, da ni samo to. Polinezijka z Rapa Nui je. Hitro smo našli temo za debato.
Tale sedem milijonski Santiago ni ravno idilična vasica, poln je smoga v zraku in gužve na tleh. Po najkrajši poti se
odpeljeva po Pan Americani proti jugu. Avtocesta je odlična, promet je znosen in ustaviva se šele ob osmih zvečer. Hotel
v nekem no-name mestu je precej tako-tako, le cena je prvovrstna. Ma, za eno noč bo.

Stran 41

pogled iz Costa Azul na mesto Valparaiso ....

jutranja fotografija....vreme se na tem koncu spreminja iz
trenutka v trenutek ... vzameš fotoaparat in naslednji
trenutek je drugačen panoramski pogled

en selfie z Lukovim telefonom za slovo

...Nina in Luka, hvala za gostoljubnost !!!

pa še nekaj fotografij z včerajšnjega potepanja po
Valparaisu

od daleč ni bilo videti, da sedi možakar s kipom :)

ogromno golobov, ki jih domačini hranijo

spet stopnice ... na desni strani nedelujoča vzpenjača

Stran 42

Valparaiso ima med drugim še vedno v uporabi trolejbuse

spomenik sredi Soto mayora

izredno lepa stara stavba v Soto Mayor, armada de chile

Soto Mayor ni čisto peš cona...

24. julij 2016, nedelja

San Fernando - Puerto Montt

Zbudiva se v deževno jutro. Taka je bila tudi vremenska napoved in naju to ne preseneti. Saj, zato sva planirala, da se
danes peljeva proti jugu, kjer naj bi bilo lepše vreme in se potem jutri potepava naokoli. Računal sem sicer, da bo manj
dežja, pa vožnja niti ni bila tako zoprna. Avtocesta je čisto spodobna, boljša kot marsikje drugje. A tudi dražja. Cena na
kilometer je kar primerljiva s hrvaškimi cestninami. Za 1000 km sva zmetala okoli 40 evrov. Bencin, s ceno pod evro za
liter je tako rekoč zanemarljiv strošek.
Pokrajina se od Santiaga proti jugu počasi spreminja iz neskončnih ravnin, posajenih z vinsko trto in množico tabel ob
cesti "Ruta turistica de vinas ta-in-ta", preko sadovnjakov do gričevnatih gozdov, med katerimi se vijejo reke od Andov
proti Pacifiku. Ves čas so na vzhodu mogočne in zasnežene gore in bliže kot sva Puerto Montt več je napisov, ki vabijo v
ta ali oni narodni park. Mislim, da zna biti pot nazaj, ko bova počasi vijugala med vasicami (vsaj tako planirava, upam, da
naju bo vreme uslišalo), kar zanimiva.
Nocojšnji hotel je spet v redu. In cenejši, kot včerajšnja luknja...

Stran 43

ovca ali oven?

25. julij 2016, ponedeljek

auč....to je pa moralo boleti?

Puerto Montt - Quellon (otok Chiloe)

Vreme je držalo obljubo, jutro je suho in ob desetih že povsem jasno. In sončno! Temperatura je sredi zime še kar
znosna, okoli deset stopinj se vrti sredi dneva, ko pa dodam še sončno obsevanje, je prijetno toplo (če je človek oblečen
za zimo, seveda). Nekateri domorodci se sprehajajo v kratkih rokavih, midva ne - tropsko podnebje zadnjih nekaj let je
očitno pustilo sledove na najini percepciji temperature.
Že področje okoli Puerto Montt spominja na Skandinavijo, ko pa s trajektom prečkava preliv in nadaljujeva po otoku
Chiloe, pa sploh. Vse zgradbe so lesene in vsaka je drugačne barve. Prav zanimivo in kako drugače, kot višje na severu.
Tudi urejenost je boljša. In predvsem ni počečkanih hiš, kot sva jih videvala v Valparaisu. Mesteca so majhna in prijetna,
čista in urejena. Kaj nismo več v Južni Ameriki?
Obala je razdrobljena z množico zalivov, veliko je fjordov in v lepem sončnem vremenu brez sapice so to prav idilični zalivi
z vegetacijo tik do morja. Primerjava s Tasmanijo poleti je več kot na dlani. Je to morje ali jezero? Morje je! Zapeljeva se
pogledati svetilnik Corona na zahodni obali, obali odprti na Pacifik. Nahajava se v roaring forties. Vendar. Pacifik je
popolnoma miren, sploh ni (sicer vedno prisotnega oceanskega) vala, še sapice ni, sonce greje, res je lepo. Če tako
izgledajo štiridesete in petdesete geografske širine sredi zime, potem je jadranje okoli Rta Horn sredi poletja res
šala-mala. Če le ne bi bilo ponoči na morju zaradi Humboldtovega toka tako zelo hladno...
Počasi se voziva proti jugu in se ustavljava tu in tam. Pokrajina je gozdnata, prekinjana s pašniki in kmetijami. In prijetnimi
vasicami. Nekaj lesenih cerkva si pogledava, nekaj lučic in nekaj marin. Ja, marin je kar nekaj, tudi suhih. In barke sredi
zime počivajo. Kljub lepemu dnevu ni nikogar, ki bi se sedaj spravil na morje. Verjamem pa, da sredi poletja zalivi kipijo od
plovil. Podobno hladen Bay of Islands na Severnem novozelandskem otoku ni niti bleda senca okolice tukaj. Res je lepo.
Večer naju ujame v mestecu Quellon, na koncu Pan Americane. Ceste naprej ni več. Nadaljujeva lahko le s trajektom na
celino in potem dalje po Carreteri Austral, Cesti proti jugu po naše, do O'Higginsa, kjer tudi te zmanjka. Do Punte Arrenas
gre brez prestopa meje le po zraku ali vodi, po cesti pa samo preko Argentine. Vendar za naju niti to ne bo šlo. Trajekt za
jutri je razprodan, naslednji je šele čez en teden. Če! Če bo vreme v redu...

ena od marin v Puerto Montt .... z barko prideš verjetno
lahko samo ob plimi...

...kajti, ko sva hodila naokoli je bila močna oseka
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s trajektom smo se vozili dobre pol ure do otoka Chiloe

temni pelikan verjetno v iskanju ribe

na otoku polno njiv in živine

to je pa presenečnje! le kako uspe lamam živeti na
nadmorski višini 0 ?

svetilnik Corona kjer je tudi muzej posvečen Heinrich
Augustu Siemsen (1815-1875)

otok ima menda preko 150 cerkva, od tega večina lesenih
in nekaj jih je celo pod Unesco

...tudi notranjost je bila vsa v lesu; veseli me, da so se
malce modernizirali in imajo plinske grelce ...

na večih koncih otoka so tudi hiše na kolih, živahnih barv
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marsikje so tudi lepe peščene plaže in menda se poleti
celo kopajo??

26. julij 2016, torek

zalivi so bili čisto mirni, tako, da se je videl odsev stvari na
vodi

Quellon (otok Chiloe) - Volcan Osorno - Puerto Vares

Jutro v roaring forties (sva na 43 stopinje južne širine, mi pove moj neprekosljivo pameten telefon) je lepo, sončno in
popolnoma brez vetra. Temperatura je malček nad ničlo. Najprej foto sešn na koncu ceste. Ceste, ki se začne v
Anchoragu na Alaski in konča v Quellonu v Čilu. Vmes jo je za 21.000 kilometrov in kakšno četrtino od tega poznava
osebno. Mislim, da je to ena najbolj znanih cest na svetu. Pan Americana.
Dan je lep, jutri ne bo več tako. Torej pot pod noge in na ogled enega izmed lepših vulkanov na svetu. Volcan Osorno je
skoraj idealni stožec, podobno kot Fudžijama na Japonskem ali Apo na Filipinih. Zgornji del je zakopan v večni led, spodaj
je veselo poraščen z gozdom. In čisto v vznožju je jezero s kristalno čisto gorsko vodo. Drugo največje čilensko jezero se
ponaša s tremi lukami in tremi luškimi kapitanijami. Blejci in Bohinjci, učite se! Zapeljeva se torej do ledenika, kjer se
začne smučišče. Do vrha je še slab kilometer in pol. Cesta je dobra in lepo prevozna vse do ledenikov, snežna meja je
očitno zelo ostro določena. Nasploh so me ceste v tem delu sveta zelo pozitivno presenetile. Kot bi se vozil po Švici ali
Avstriji. Vse je urejeno, poštirkano, brez ene same smeti, nobena tabla ni poškodovana. Kaj šele pobarvana z grafiti ali
prestreljena! Ko k temu dodam zelo visoko kulturo voznikov, je slika popolna. Če sem bil v prejšnjih južnoameriških
državah nebogljen rentakarovski turist, sem tukaj spet to kar v resnici sem - nekulturni balkanski voznik, ki s prehitro
vožnjo kvari razmere na cestah. Neprimerno lažje je voziti, kot recimo po severni Italiji.
Pokrajina v lepem vremenu je fascinantna. Jezera in gore. In reke. Reke z brzicami in slapovi. Po ne vem koliko časa
imava spet priliko videti reko z vodo, kot se spodobi. Saltos del Petrohue takoj preimenujeva v Saltos del Isonco. Reka
Petrohue je (skoraj) tako bistra kot Soča, ozadje za brzicami pa tako, kot ga Deželica na žalost ne premore. V ozadju je
zasneženi stožec Osorno.
Prespiva v Puerto Varas. Ceno sobe po pogajanjih iz 135 dolarjev zbijeva na 61 dolarjev (deset zadnjih procentov dobiva
še na račun nerazumevanja razlike med evri in dolarji, hehehe). Pa to sploh ni pomembno. Pomembno je, da je to prvi
hotel sploh na najini poti po Južni Ameriki, kjer imava v sobi normalno temperaturo. Normalna temperatura pomeni, da
zjutraj ni treba vstati v ledenico! Prvič vidim dvojna stekla in radiator pod oknom. Še na večerjo v bližnjo hosterio zavijeva.
Danes je na sporedu eksotika: ovnova jajca za predjed (Vesno moram večkrat popraviti, da se v tem kontekstu beseda
"lamb" ne prevaja v "ovca", ampak v "oven") in (divji) medved za mene ter (jadranski) lignji za Vesno za glavno jed.
Pravzaprav so bili tudi lignji zame - bili so polnjeni s filo, ki je vsebovala praženo čebulo...

...in tukaj se konča Panamericana...

tabla, ki sporoča, da od tukaj dalje se ne moremo več voziti
po Panamericani ....
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še ena iz otoka Chiloe, ki je po dolžini dolg 250 km

danes bodo fotografije v znamenju vulkana Osorno

nešteto lesenih cerkev je bilo na poti...

prelep zimsko topel sončni dan je bil in vulkan nas je vabil
pod svoje vznožje

kajakaši

vulcan Calbuco je lani aprila bruhal

žičnica pod Osornem je bolj starejše izvedbe

smučarjev, borderjev ni bilo ravno veliko glede na število
ostalih turistov
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slap Petrohue s prelepo rahlo modro vodo

27. julij 2016, sreda

večerja: levo divji medved z rižem in gobami; desno zgoraj
lignji polnjeni s šunko škampi, sirom in na žalost tudi
čebulo; spodaj ovnova jajca v omaki - odlična hrana! boljše
kot bikova jajca! no, ovnova jajca sem prvič jedla

Puerto Vares - Hualaihue - Puerto Octay

Po zajtrku takoj na pot. Pogled skozi okno pove, da so se meteorologi zmotili. Ni ravno popolnoma jasno, je pa zato suho
z vmesnimi sončnimi obdobji. Carretera Austral je cesta, ki se začne v Puerto Montt in konča dobrih 1200 km bliže
južnemu tečaju. Midva jo danes nameravava prevoziti le desetino. Na začetku bistvene razlike v primerjavi z otokom
Chiloe ni opaziti, po prvem trajektu pa je razlika kmalu očitna. Poseljenost je zgolj simbolična, asfalt zamenja makadam. V
edini gostilnici na tej poti sva edina gosta in oštirka se bi še in še pogovarjala. Vesna ji nekako parira v kleni čilenščini, jaz
se raje posvetim lososu in vsemu, kar paše na mizo - na račun hiše, seveda. Očitno se gostov ravno ne tre na tem koncu
sveta in sva spet v krajih, kjer so popotniki dobrodošli. Odideva z vizitko v roki.
Vračava se ob fjordu Estero Reloncavi, ki smo ga prej v močnem vetru 6-7 Bf prečkali s trajektom. Nazaj grede ga
nameravava obvoziti. Narava je spet divje lepa z bistrimi rekami, ki se z Andov zlivajo v morje. Občutki so mešani, nekaj
časa se počutim kot v Alpah, nekaj časa kot v Skandinaviji. Okolica je poraščena z gozdom, le v morju so več ali manj
sama gojišča lososov in školjk. Nekaj vasic na malo bolj ravnih delih občasno prekine divjino. Na koncu zajede smo že
precej blizu Argentine in peš pot preko Andov je lepo označena. No, na tak način midva vseeno ne nameravava preko
meje.
Prečkava včerajšnjo pot in se pod vulkanom Osorno zapeljeva okoli jezera Llanquihue do Puerto Oclay. Zadnjo uro dneva
je le začelo deževati in tudi zvečer in ponoči škreblja po strehi penziončka. Napoved za jutri ni nič kaj obetavna.

sedaj sva se že parkrat peljala s trajektom v Čilah in nikoli
ni slišati vpitja, panike ipd., kot je običajno v
mediteranu...vse opravijo samo z gestami, skoraj brez
besed

na trajektu smo se kar fino tresli od vibracij valov, pa tudi
pihalo je zelo močno, tako, da ni bilo nič prijetno zunaj stati
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veliko ovac in ovnov je bilo videti ob poti

krave imajo ob močni oseki veliko prostora za sprehode

čilenski flamingi

ti ptiči so kar veliki, kakšnih 30-40 cm po občutku

prav hecno je gledati barčice ob močni oseki kako so
privezane na suhem :), vasica Haulaihue (pa izgovori to,
ker H je nem!)

sem že videla kako ptice počivajo na kravah, nilskih konjih
a na ovci pa še ne (ali pa je oven?)

pločevinko ....ribič v eni vasici

tudi sonček smo imeli danes in je bil vulkan lepo viden
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v eni vasici imajo na vsakem križišču lepo označene
avenije, ulice, nad oznakami pa ptičje hišice

28. julij 2016, četrtek

pa še ena lesena cerkvica , v ozadju vulkan

Puerto Octay - Entre Lagos - Osorno - Valdivia - Pucon

Tokrat se meteorologi niso zmotili. Dežuje. Aktivnosti zunaj odpadejo, celo Vesnino fotkanje odpade. Cikcakava od jezera
do jezera od letovišča do letovišča in znova in znova ugotavljava, da je ta dežela popolnoma primerljiva z domovino.
Zgledno urejena okolica in lepa narava sta recept za turističen kraj. Kot bi se vozil z Bleda na Bled, vmes zavil na Bled in
se na kratko ustavil še na Bledu. Če tega ne bi imel doma, bi rekel da je dežela čudovita. Tako je pa ... običajno domača.
Na vsak način je to, kar doživljava v Čilu neprimerno lepše kot karkoli v Novi Zelandiji (ki naj bi bila po reklamah sodeč
oh-in-sploh). Pa sva tukaj pozimi in sva bila tam poleti. Če bi upošteval še letne čase, pa Kiwilandija v tekmi proti Čilu
nima niti najmanjših šans!
Valdivia je baje najlepše čilensko mesto. Morda res. A kaj, ko nisva mogla preveriti. Tako je ulivalo, da se je še z avtom
težko potikalo naokoli, peš sploh ni bilo možno. Vsaj ne za naju. Je pa zanimivo, da domačini skoraj ne uporabljajo
dežnikov. Kapuco na glavo in zakorakajo v naliv. Niti to, da jih vmes zalije avtobus, ki vozi po deroči reki na cesti, jih ne
zmoti. In to ni topel tropski dež, preklemansko mrzlo je zunaj!
Villamarco prevoziva (v nalivu, jasno), se strinjava da bi bilo prijetno malo posedeti na sončku, če bi sijal in se odpeljeva
do Pucona, kjer se le stlačiva v hotel in odcapljava na večerjo. Dež je končno ponehal (in bo nadaljeval svoj pohod jutri ponoči očitno počiva). Malo povprašava po agencijah in presenetijo me nizke cene. Celodnevni izlet stane praktično toliko,
kot so vse vstopnine skupaj. Ko jih pobarava, kako to zmorejo, razložijo da živijo od rabatov. Kako drugače kot v Boliviji,
kjer so bile že samo agencijske cene za tujce neokusno visoke, vstopnine so bile pa extra. Tukaj očitno razumejo turizem
tako, kot ga je potrebno razumeti. Tudi hoteli so čisto nekaj drugega. Tako je, kot bi bil v kateri izmed alpskih vasic v
Avstriji. Še to: najem celotne smučarske opreme, vključno z oblačili je okoli 30 evrov. Ok, ni ravno high class, za podričat
po snegu bi pa zadostovalo. Le malček večji ski center bi si želel. In lepo sončno vreme!

spet neka nova vrsta ptičev, podobni ibisom

na njivah jih je bilo polno

Stran 50

to je pa tudi zadnji posnetek danes....potem je ulivalo cel
dan.... mimogrede, danes sem uspela naložiti fotografije za
prvih 10 dni julija to je Peru in Bolivija - če koga zanima
kako sva med drugim videla Uyuni in Uros

na enem hribčku sem včeraj videla celo zvončke

nešteto tovrstnih velikih boj je bilo videti včeraj , nisva
uspela zvedeti kaj gojijo

za to vrsto neštetih gojišč sva prepričana, da gojijo losose Čile jih ogromno izvaža

večina hiš je lesenih, montažnih in vse so dvignjene;
zidanih je bilo na tem južnem koncu bolj malo; in iz vseh
dimnikov se je kadilo, ker kurijo na drva-to sem videla tudi
v našem hotelu, pa vsaka hiša ima cele kupe drv

pozabljena robida....menda rastejo tudi gobe, a kaj, ko sva
na žalost v napačnem letnem času ....

29. julij 2016, petek

Pucon - Villamarca - Temuco - Chillan

In lepo sončno vreme imava danes. Vremenarji so se spet zmotili. Zato pa s hotelom ni bilo vse, kot bi moralo biti. Tuš ni
vroč (cena je temu primerno znižana). In potem se težave kar vrstijo. Cesta preko čilenskega Outbacka ni asfaltirana (je
pa dober makadam). Za parking pred kafedžinjico v Villmarci je potrebno plačat parkirnino (40 centov). Pica v Temuci je
zanič (pa zato s popustom). Hotel v Chillianu nima več dvoposteljne sobe, ki je bila na bukingu sonderangebot (pa dobiva
večjo, triposteljno, po isti, sonderangebot ceni za dvoposteljno sobo). Ostalo je pa še kar špilalo.
Pokrajina je kot doma. Osvežujoče za oko in duha. Vožnja je prijetna, res prijetna. Parkirna hiša v Temucu je pod trgom,
ki ga krasi spomenik osvoboditelju Čila. Poleg trga je moderna cerkev brez turna. No, za turn je uporabljena kar steklena
stolpnica poleg cerkve, kjer je na eni strani priliman velik križ. Voila! Pragmatična rešitev v mestu, kjer živi edini resen
odstotek indijanskega prebivalstva v celem Čilu. Če se mene vpraša za mnenje, je to mesto precej lepše in predvsem bolj
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zanimivo, kot z grafiti in scanjem olepšan razpadajoči Valparaiso.
Le napisi so povsod le v čilenščini in zgolj občasno v čilenski angleščini. Kako vem, da gre za čilensko različico
angleščine? Enostavno tako, da se cerkvi v čilenski angleščini reče tempel. V oksfodski angleščini je to church in izraz
tempel se uporablja le za svetišča, ki ne izhajajo iz Ehnatonove vere (torej za vse, kar ni sinagoga, cerkev ali mošeja).
Dodatno, čilenščina je tudi precej drugačna od guglove španščine (mnogokrat dokazano z neuspešnim prevajanjem z
Google Translate). Ali karkoli se pod španščino pri guglu razume. Verjetno je to kastiljanščina. Španščina je podoben
izraz kot je bila jugoslovanščina pred tridesetimi leti. Tak jezik enostavno ne obstaja.

tudi nekaj jadrnic je bilo na jezeru sidranih oz. na boji

hranjenje račk ..

turistična ladjica je ob tem času samevala na jezeru
Caburga

užitek se je voziti po taki lepi pokrajini

črna urejena mivkasta plaža

urejena plaža z betonskimi ležalniki, stopnicami in
prehranjevalnicami, a žal je vse samevalo
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cvetoče mimoze so popestrile okolico

zanimiva kombinacija cerkve in poslovne stavbe v Temucu

glavni park v Temucu

spomenik v Temucu

ta dan je verjetno prodal bolj malo dežnikov, saj je bilo cel
dan sončno in toplo

nekaj čilenskih bankovcev

30. julij 2016, sobota

Chillan - Termas de Chillan - Santiago

Najprej na ogled termalne dežele s smučiščem na vrhu doline. Pot je vse prej kot dolgočasna. Turistične vasice se vrstijo
ena za drugo, hotelčkov in oštarij je neštevno mnogo. In, za mene zanimivo, izposojevalnic smučarske opreme je skoraj
toliko, kot kafičev. Slog je alpski. Če ne bi vedel, da sem v Čilu, bi prisegel, da sem v Avstriji. Se pa promet na zelo dobri
cesti bolj in bolj gosti. Od časa do časa se tudi povsem ustavi in na koncu ceste nad hoteli ter pod smučiščem je že
popolna gužva. Sobota je in mlado in staro drvi na smučarijo. Midva se le spogledava in obrneva. Če bi bilo lepo vreme
(danes je megleno) in če bi sedežnica s 13 km dolgo progo obratovala, bi mene ne glede na gužvo verjetno zasrbeli
podplati. Tako pa...
Malo se še ustavljava, pa kaj novega v mestih ob poti ne vidiva. Zvečer sva v Santiagu v doslej najdražjem hotelu. Imava
pa zato teraso in flaško vinca rujnega odpreva pod zvezdami. In slišiva se z Žigom. Beseda da besedo in zvečer gremo
skupaj na pijačko. In še eno. In še eno... Čas ob klepetu mine kot bi trenil. Prijetna družba, prijetna oštarija z živo muziko.
Patio Bellavista v Providenciji je ponoči čisto simpatičen kraj na svetu. A vsega lepega je vendarle enkrat konec, ob pol
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petih zjutraj sva spet v hotelu, kjer najprej zbudimo portirja, da naju spusti v sobo...

nepopisno veselje na snegu navkljub oblačnemu vremenu

hotel na smučišču in polno sankačev

sedežnice so malce zastarele a očitno se ne splača
modernizirati, saj tako veliko tudi ni smučarjev, ker so za
njih zelo visoke cene opreme in same karte

vsa drevesa so obdana z mahom

ob rečici je bilo videti ogromno bambusa

v tem stilu so hiške, ki jih lahko najemaš (niso poceni)
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malo odštekana oblika cerkve v Chillanu

park v Chillanu .... vsako mesto ima svoj park sredi mesta

v lokalu je bila živahna živa glasba

Žiga je Slovenec, ki živi in dela že kar nekaj let v Čilah

javna razstava umetniških slik

fotografija posneta ob dveh zjutraj - še polno ljudi je jedlo in
pilo...in tako še nekaj ur...

31. julij 2016, nedelja

Santiago

V vinorodni deželi smo in spodobi se, da se končno odpraviva na ogled vinarske industrije. Tukaj to sicer imenujejo malo
drugače. Tovarni, ki na leto proizvede tristo milijonov litrov vina rečejo vinska klet, hmmm... Ampak, saj na to sva že
navajena iz Kalifornije, Avstralije, Južne Afrike in še od kod. Concha y Toro je druga največja "vinska klet" na svetu,
največja je na moje veliko presenečenje v Španiji poleg Madrida. No, tukajšnji Castillero del Diablo pa je vseeno najbolj
razširjena vinska blagovna znamka na svetu, saj se prodaja v 145 državah, tudi v Sloveniji. Mlada punca v dobri angleščini
vodi ogled, kjer nas je šest (od tega en Čilenec) in prav fletno je, ko vidim gručo preko petdeset ljudi v španski skupini.
Med tisoč in dva tisoč obiskovalcev dnevno sprocesirajo samo v tej vinarni. Po ameriško je prisoten tudi šov, ki pa je
korektno izpeljan in ni moteč. Kot pri vsaki predstavitvi vina, je tudi tukaj 95% mistike in le 5% realnosti. Jasno, njihova
vina so najboljša na svetu (razlogi so mistični, kakopak). Kar pijemo, pa na žalost ni najbolj po najinem okusu, predvsem
je bistveno preveč kislin. Da moje mnenje ni osamljeno, mi potrdi (kdo drug kot) moj vinsko izobraženi telefon. Vivino
poskenira etikete in oceni preskušana vina z ocenami med 3,9 in 4,0 (5,0 je najvišja možna ocena). Ko še malo strelam
po etiketah v trgovini le najdem tudi flaško z oceno 4,5 (za skoraj 200 evrčkov, hic!), večina se vrti pa malo nad trojko, kar
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za masovno produkcijo pravzaprav niti ni tako slabo.
Nedeljske ceste so bile prazne in vožnja je bila enostavna. Santiago ima najmodernejši metro v obeh Amerikah, preberem
na Wikipediji. Nisva ga preverila, sva pa zato preverila šestpasovne avtoceste, ki križkražajo mesto - pod zemljo! Moderne
ceste imajo tudi zanimivo signalizacijo: zelene puščice in rdeči križi so na strop tunela projecirani z laserji. Če se samo
spomnim vožnje v podobno veliki Limi...
Santiago ima Hard Rock Cafe. Naslednja postaja je s tem avtomatično določena. Vesna zbira milje v HRC in mislim, da
bo kmalu dobila Platinium Senior Membership status...

danes bodo fotografije na temo vina v Concha y Toro

pred ogledom vinske ture so nam malo zaigrali in zaplesali

zanimivo, da uporabljajo pri plesu robčke

hiša rezidenca šefov, ki jo koristijo zelo redko

škoda, da je bila danes taka nizka oblačnost in temu
primerna slaba vidljivost doline Maipo

trta je že obrezana
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posajenih je veliko različnih vrst trte

vodička je sicer z nami nazdravljala, a bolj malo spila
zraven...hja, če bi ga, ne bi imela več kot dve turi :)

pogled z vrha na posestvo Concha y Toro v dolini Maipo

legenda o hudičevem vinu predstavljena malo v ameriškem
stilu

potiskane steklenice belega vina

Tone preverja uradno priznano kvaliteto preko aplikaciej
vivino

