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Bolívia

E ste país é o mais isolado e indígena de todo o continente ameri-
cano. Grande parte da sua população mantém ainda as crenças e 

costumes tradicionais. Apesar de ser um dos países mais pobres da América 
do Sul, tem uma riqueza cultural enorme. Paisagens e vestígios de misteriosas 
civilizações fazem da Bolívia um dos mais ricos e excitantes destinos para 
quem gosta de solidão e aventura. 

Em La Paz, a capital, visite a Igreja de San Francisco, o Mercado das Bruxas, 
onde encontra uma grande variedade de amuletos e poções, o Museu de Metais 
Preciosos pré-Colombianos e o Illimani, o pico mais famoso da Bolívia. 

A poucos quilómetros de La Paz pode visitar o Valle de La Luna, uma zona 
árida com pequenas crateras que lhe dão um aspecto muito semelhante ao 
da lua. Não deixe de visitar o espectacular Valle Zongo, a 50 Km de La Paz, 
com grutas de gelo e lagos turquesas. O lago Titicaca, um dos maiores lagos 
navegáveis do mundo, com águas claras e algumas ilhas e ilhotas, em cujas 
margens vivem ainda alguns índios, é outro local a não perder. 

Bolivia
This is the most isolated and indigenous country in the American continent, 

and a large part of its population still holds to its traditional beliefs and 
customs. Despite being one of the poorest countries in South America, it has 
enormous cultural wealth. Its landscape and vestiges of mysterious civilisations 
make Bolivia one of the richest and most exciting destinations for those who 
like solitude and adventure. 

In the capital, La Paz, visit the Church of San Francisco, the Witches Market, 
where you will find a huge variety of amulets and potions, the Museum of 
Precious pre-Columbian Metals and Illimani, the most famous mountain in 
Bolivia. 

A few kilometres from La Paz you can visit the Valle de La Luna, an arid area 
with small craters that give it a lunar aspect. You should not miss the spectacular 
Valle Zongo, 50 Km from La Paz, with ice grottos and turquoise lakes. Titicaca, 
one of the largest navigable lakes in the world, with limpid waters and a number 
of islands and islets whose banks are still inhabited by natives, is another place 
not to be missed.  
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C om paisagens românticas e praias sobre o mar Egeu, a Sicília 
é um dos lugares mais bonitos e de forte carácter da Itália. As 

casinhas coladas umas às outras, os vestígios da passagem de outros povos, 
como os Gregos, Romanos, Cartagineses, Normandos e Árabes, deixaram 
marcas, entre as quais as ruínas gregas de Siracusa e os palazzi barrocos da 
vulcânica Catânia. Durante a II Guerra Mundial, a sua capital, Palermo, foi 
um dos portos estratégicos do Mediterrâneo. 

Não deixe de alugar um carro para visitar sítios tão maravilhosos como 
Taormina e o seu teatro grego, jardins panorâmicos, palácios, catedrais e 
praias, até Lipari, ou até ao porto  de Panarea, e as salinas  de Trapani. 

Sicília

Sicily
W ith its romantic landscapes and beaches on the Aegean sea, Sicily is 

one of the most beautiful places and of a strong Italian character. The 
little houses huddled together, the traces left by past peoples such as the Greeks, 
Romans, Carthaginians, Normans and Arabs, plus the Greek ruins at Siracuse 
and the baroque palazzi of volcanic Catania. During the Second World War, 
Palermo, the capital, became one of the Mediterranean’s strategic ports. 

Make sure you hire a car to visit such wonderful places as Taormina and its 
Greek theatre, panoramic gardens, palaces, cathedrals and beaches. Also, go 
to Lipari, or the port of Panarea, and the salines of Trapani.  




