UGANDA — RWANDA — BURUNDI —
GORYLE WE MGLE
Cena: 7190 PLN + 3590 USD

CENA OBEJMUJE:
Przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Entebbe, Kigali – Warszawa
Prywatny transport Land Cruiser z napędem 4×4
Profesjonalny i dobrze wyszkolony kierowca / przewodnik angielskojęzyczny
Opieka polskojęzycznego Tour Leadera
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych typu standard w hotelach / resortach 3*/4*
Posiłki pełne wyżywienie, z wyjątkiem miast i miasteczek (wg programu)
Opłaty za wstęp do parków
Rejs statkiem i wodne safari z przewodnikiem
Zezwolenia na szympansy
Zezwolenia na tropienie goryli w Ugandzie
Safari z lokalnym przewodnikiem
Spacer po bagnie Bigodi
Wędrówka do grobu Diany Fossey
Safari łodzią na wyspy w Bunyonyi
Butelkowana woda mineralna każdego dnia
Plan podróży
Transfery lotniskowe
Ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
Opłaty w Bujumbura od 15 do 30 USD/os.
Zezwolenia na tropienie goryli w Rwandzie – 1500 USD/osoba
Wizy do krajów Afryki Wschodniej (Uganda, Rwanda) wielokrotna – koszt 150 USD

(możliwość uzyskania na lotnisku w Entebbe –koszt 100 USD), wiza do Burundi – koszt
100 USD (nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy)
Napiwków w wysokości 80 USD/osoba przekazywane Pilotowi po rozpoczęciu wyprawy
Brakujących posiłków (wg programu)
Wydatków osobistych, takie jak napoje, napiwki, rozmowy telefoniczne itp.
Inne pozycje, które nie zostały uwzględnione w powyższym planie podróży
Atrakcje / wycieczki fakultatywne

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Entebbe
Wylot do Ugandy przez jeden z portów europejskich.
2. DZIEŃ: Entebbe
Przylot na lotnisko w Entebbe. Powitanie i transfer do Parku Narodowego Kibale. Przyjazd do
Parku Narodowego Fringes of Kibale, gdzie możliwa opcjonalna wycieczka na szczyt świata –
gdzie można zobaczyć Jeziora Kraterowe i Las Baldachimowy oraz społeczność. Nocleg:
Isunga Lodge.
Lunch/kolacja
3. DZIEŃ: Trekking w poszukiwaniu szympansów – spacer po bagnach w Bigodi
Po śniadaniu przejazd do punktu rozpoczynającego śledzenie szympansa w Kibale Forest
National Park, który jest znany z największej różnorodności i najwyższego stężenia
naczelnych w Afryce Wschodniej. Po lunchu popołudniowy spacer po bagnach w Bigodi. 2-3godzinny spacer z doświadczonym przewodnikiem. Nocleg: Isunga Lodge.
Śniadanie/lunch/kolacja
4. DZIEŃ: Kibale National Park – Queen Elizabeth National Park
Transfer do Parku Narodowego Królowej Elżbiety z postojem w celu obejrzenia kraterów
Kasenada. W zależności od godzin przyjazdu i po zakwaterowaniu w Lodge – popołudniowe
safari.
Nocleg: Twin Lakes Safari Lodge.
Śniadanie/lunch/kolacja
5. DZIEŃ: Queen Elizabeth National Park – safari
Wcześnie rano śledzenie lwów wraz z naukowcami, którzy dostarczą szczegółowych
informacji o lwach i okolicy. Widok na masywne Rwenzori jako tło dla zwierząt. Po lunchu
safari łodzią po kanale Kazinga do jeziora Edward. Nocleg: Twin Lakes Safari Lodge.
Śniadanie/lunch/kolacja

6. DZIEŃ: Ishasha Sector – Bwindi Impenetrable National Park
Śniadanie i przejazd do sektora Ishasha na safari – sektor charakteryzujący się wspinaniem
na drzewa przez lwy i inne ssaki. Następnie wyjazd do Bwindi Impenetrable Park Narodowy.
Droga prowadzi przez Kigezi Highlands z tarasowymi wzgórzami i krętymi drogami do Parku
Narodowego Bwindi.
Nocleg: Lake Mutanda Resort.
Śniadanie/lunch/kolacja
7. DZIEŃ: Gorilla Tracking – Magiczne Bunyonyi
Po wczesnym śniadaniu wyjazd na trekking do goryli przy udziale doświadczonych tropicieli
goryli na zboczach wulkanów. Wędrówka może być trudna ﬁzycznie, ale oczekiwanie na
ekscytujące doświadczenie jest niesamowite, a piękno lasu i jego mieszkańców jest
fascynujące. Jedną z głównych atrakcji Afryki jest spotkanie tych łagodnych małp. Po
zakończonym trekkingu przejazd w okolice jeziora Bunyony. Nocleg: Bunyonyi Overland
Resort
Śniadanie/lunch/kolacja
8. DZIEŃ: Boat Safari po jeziorze Bunyonyi na wyspę Punishment i inne wyspy –
transfer do Parku Narodowego Wulkanów – wycieczka do grobowca Diana Fossey
Po śniadaniu safari łodzią do Akampene, małej wyspy na jeziorze Bunyonyi. Wizyta we
wioskach na Wyspie. Przejazd do Parku Narodowego Volcanoes i kontynuacja wędrówki
szlakiem do Obozu Badawczego Karisoke. Trekking do grobu Diana Fosseya zajmuje około
półtorej do 2-godzinnej wędrówki, którą rekompensują wspaniałe widoki na las tropikalny,
gdzie można spotkać leśne świnie, słonie, różnorodne naczelne i gatunki ptaków. Wędrówka
jest wyjątkowym doświadczeniem ﬁzycznym, emocjonalnym i intelektualnym. Na miejscu
znajduje się dom, w którym Dian Fossey została w tajemniczych okolicznościach
zamordowana w 1985 roku. Dian została pochowana w spokojnym miejscu, tuż obok jej
ulubionej gorylicy Digit i innych goryli górskich zabitych przez kłusowników bądź poniosłych
śmierć z przyczyn nieznanych.
Nocleg: Mountain Gorilla View Lodge.
Śniadanie/lunch/kolacja
9. DZIEŃ: Opcjonalnie Gorilla Tracking. Wizyta w społeczności Ibyiwacu.
Opcjonalnie Trekking do Goryli z tropicielem. Przewodnik wskaże oznaki wcześniejszej
działalności goryla, w tym odchody, gniazda i żute pędy bambusa. Czas potrzebny na
śledzenie goryli może zająć od pół godziny do nawet 8 godzin. Alternatywnie poranek
przeznaczony na relaks, następnie po wczesnym lunchu wycieczka do wioski i społeczności
Ibyiwacu. Nocleg: Mountain Gorilla View Lodge.
Śniadanie/lunch/kolacja

10. DZIEŃ: Gisenyi
Po śniadaniu wyjazd nad jezioro Kivu na rejs na zachód słońca na wyspie Napoleona. Możliwy
spacer na wyspie, aby zobaczyć nietoperze i ptaki. Nocleg: Hotel Malahide Paradise
Śniadanie
11. DZIEŃ: Burundi
Po śniadaniu transfer do Burundi. Podczas przejazdu niesamowity widok na drugie co do
wielkości miasto w Burundi – Gitega, które jest dobrze znane z tradycyjnego bębna i świątyń
związanych z Czarną Afryką i jest symbolem Burundi-Mwami, co oznacza rytm bębnów do
zasad rządzenia królestwem. Transfer do Gishora na tradycyjny koncert hipnotyzujących
dźwięków. Nocleg: Roca Golf Hotel Bujumbura.
Śniadanie
12. DZIEŃ: Bujumbura
Przejazd do Bujumbura, podczas którego będzie towarzyszył niesamowity widok na jezioro
Tanganika. Czas wolny na odwiedzenie miasta i polską misję. Nocleg: Roca Golf Hotel
Bujumbura.
Śniadanie
13. DZIEŃ: Kigali
Przejazd do Kigali po zboczach wzgórz pokrytych zieloną dżunglą przez małe wioski – region
ten jest znany, jako Kraina 1000 wzgórz i jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w
Afryce. Czas wolny.
Nocleg: Hotel Marriott Kigali.
Śniadanie
14. DZIEŃ: Kigali – Wylot do Europy
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Europy.
15. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy przez jeden z portów europejskich.

