KONGO BRAZZAVILLE NA SZLAKU
RÓWNIKOWYCH LASÓW PIERWOTNYCH
Cena: 8500 PLN + 4225 USD

CENA OBEJMUJE:
przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Brazzaville – Warszawa (z przesiadką)
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu 2/3*, 3*, 4*, 5*
przejazdy minibusem na odcinku Brazzaville-Madingo Kayes i Pointe Noire-Brazzaville
przejazd samochodami terenowymi 4×4 z kierowcami/przewodnikami na trasie
Brazzaville-PN Lesion Louna i PN Leﬁni (i w obrębie P.N.)
przejazd samochodami terenowymi 4×4 z kierowcami/przewodnikami na trasie Madingo
Kayes-PN Conkouati Douli(i w obrębie P.N.) i PN Conkouati Douli – Pointe Noire
wycieczki pirogą (dłubanką) rzekami Louna i Leﬁni w obrębie PN Lesion Louna i PN Leﬁni
oraz całodniową wyprawę rzekami PN Conkouati Douli
wycieczkę łodzią zmotoryzowaną do wysp trójkąta Douli-wysp szympansów w PN
Conkouati Douli
nocne safari w poszukiwaniu zółwi morskich
bilety wstępu do muzeów i innych wymagających odpłatności miejsc, wraz z
wymaganym przewodnikiem
prawa wstępu do parków narodowych i rezerwatów wg programu
prawa fotografowania i ﬁlmowania bez ograniczeń w tym oczywiście goryli
transfery z i na lotnisko w Brazzaville
śniadania i kolacje
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)
zwyczajowych napiwków (łącznie ok. 70 EUR)
kosztów uzyskania wizy do Konga Brazzaville ok. 250 euro

opłat lotniskowych
obiadów i napojów do posiłków
ew. wycieczek fakultatywnych
ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 370 EUR

Program:
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot wieczornym samolotem do KongaBrazzaville.
2. DZIEŃ: BRAZZAVILLE
Po wylądowaniu w stolicy Konga – Brazzaville, odprawa paszportowa i celna. Na miejscowym
lotnisku Maya Maya oczekiwać na nas będą przedstawiciele lokalnego biura podróży,
następnie czekającym na nas minibusem nastąpi transfer do hotelu. Po zakwaterowaniu czas
wolny i pierwsze zwiedzanie miasta. Wieczorem kolacja w poleconej przez naszego lokalnego
partnera restauracji. Hotel le SAPHIR 4*/basen
3. DZIEŃ: Brazzaville – Rezerwat LESION LOUNA (safari 4×4)
Rano po śniadaniu początek przygody. Nasze safari 4×4 rozpoczniemy kierując się na północ
Konga do rezerwatu goryli Lesion Louna. Rezerwat słynie z występujących tam olbrzymich
goryli nizinnych. Poza gorylami w rezerwacie żyją liczne małpy, antylopy, ptaki. Po
przyjeździe i zakwaterowaniu w hotelu rozpoczniemy naszą wizytę w rezerwacie. Tego dnia
odwiedzimy tzw. goryle przedszkole, gdzie spotkamy gorylą latorośl uratowaną z rąk
grasujących wciąż kłusowników, którym władze Konga od lat wypowiedziały bezwzględną
wojnę. Po dorośnięciu goryle wypuszczane są na wolność. Po południu odwiedzimy
przepiękne, osadzone w tropikalnej scenerii jezioro Blue Lake. Dla chętnych kąpiel w wodach
jeziora Wieczorem kolacja. Hotel Les BUNGALOWS de IBOUBIKRO 3*
4. DZIEŃ: Rezerwat Lesion Louna – Rezerwat Goryli równinnych LEFINI (safari 4×4)
Po wczesnym śniadaniu dalsze zwiedzanie rezerwatu. Wyruszymy na spotkanie goryli
żyjących na wolności do których będziemy mogli zbliżyć się na bezpieczną odległość. Będzie
to dzień w którym na pewno zrobimy dużo zdjęć. Spotkamy wiele gatunków ptaków w tym
licznie występujących malutkich, często niewiele większych od owadów, za to z długimi
dziobkami kolibrów. W czasie zwiedzania parku wśród wszechobecnych kolorowych motyli
napotkamy licznych przedstawicieli żyjącej tu bogatej fauny. Następnie wsiądziemy do piróg
(dłubanek) i będziemy płynąć wzdłuż rzek Louna i Leﬁni – rzek rozdzielających oba rezerwaty
(Lesion Louna i Leﬁni) do miejsc zwanych Abio i Ipope. W tym dniu będziemy mieli okazję

odkryć niezwykłe krajobrazy: sawannę, leśne bagna, wiele małych leśnych sawann, które
oferują możliwość spotkania hipopotamów, krokodyli, goryli i wielu innych zwierząt żyjących
w rezerwacie. Następnie spróbujemy wspiąć się na dominujące w krajobrazie rezerwatu
wzgórze, aby podziwiać wyjątkowy widok na rezerwat. Pod koniec dnia wrócimy do rezerwatu
Lesion Louna. Być może zdążymy na krótką kąpiel w wodach jeziora Blue Lake. Wieczorem
odpoczynek, czas wolny. Hotel Les BUNGALOWS de IBOUBIKRO 3*
5. DZIEŃ: Rezerwat Lesion Louna – BRAZAVILLE (zwiedzanie miasta) – safari 4×4
Po wczesnym śniadaniu, opuścimy rezerwat Lesion Louna i udamy się w drogę powrotną do
Brazzaville, przybywając tam około godziny 10:30. Zakwaterowanie w hotelu. Następnie
zwiedzanie miasta: największy miejscowy targ, plac De Gaulle, Francuski Instytut Kultury,
targ na płaskowyżu miasta(pierwszy założony przez europejczyków targ handlowy w
Brazzaville), odwiedzimy pomnik Pierre Savorgnan. Obiad zjemy w sławnej restauracji La
Pirogue, położonej nad północnym brzegiem rzeki Kongo z której roztacza się widok na leżąca
po drugiej stronie stolicę R.D. Kongo – Kinszasę. Odwiedzimy Bazylikę Św. Anny, katedrę w
Brazzaville zbudowaną w 1892 roku, szkołę malowania poto-poto i powrócimy do hotelu. Czas
wolny, Kolacja w restauracji hotelowej. Hotel le SAPHIR 4*/basen
6. DZIEŃ: Brazzaville – Rezerwat fauny TSOULOU – Dolosie
Po wczesnym śniadaniu i zmianie środka lokomocji na klimatyzowany busik wyruszymy w
drogę do rezerwatu Tsoulou. Przejazd do rezerwatu Tsoulou to odcinek 359 km. Przed
dotarciem do rezerwatu przewidziany jest krótki postój w miejscowości Dolosie w której
prawdopodobnie zjemy późny obiad. Asfaltowa droga którą będziemy jechali przebiega
wzdłuż, czasem, dookoła wzgórz, wśród sawann i lasów. Oferuje spektakularne krajobrazy
które uwiecznimy robiąc wiele postojów, aby nie przegapić okazji i zrobić piękne autentyczne
zdjęcia. Po dotarciu do rezerwatu słynącego z niesamowitych górzystych/pagórkowatych form
pokrytych zielona trawą i licznie żyjących tu różnych gatunków ptaków odwiedzimy powstałe
tu jezioro zwane również błękitnym, będziemy podziwiali krajobrazy. Dobrze gdybyśmy mieli
ze sobą lornetki. Pod wieczór powrót do Dolosie. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja i
nocleg. hotel Le Chaillu 3*
7. DZIEŃ: Dolosie – Rezerwat biosfery DIMONIKA (UNESCO)
Po śniadaniu przejazd do rezerwatu biosfery Dimonika, położonego w środkowych Górach
Majombe. Od 1988 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ten rezerwat jest
w większości zajęty przez lasy tropikalne i roślinność sawanny. Dzika przyroda w tym
rezerwacie jest różnorodna i bogata. Rezerwat położony jest na pośród wzgórz, niektóre
wzniesienia sięgają często ponad 800 m. npm, oddalony o około 50 km od Oceanu
Atlantyckiego, w niczym nie przypomina terenów nadmorskich. Górskie potoki, rwące rzeki a
to wszystko w scenerii tropikalnego lasu, gdzieniegdzie urozmaiconego górującymi nad

dżunglą palmami. Będziemy nocować w środku rezerwatu Dimonika. Niesamowite odgłosy
zwierząt, krzyki ptaków, obudzonych małp w otaczającej zewsząd dżungli. Zakwaterowanie.
Po instalacji zapoznamy się ze wspaniałą przeszłością kopalń Dimoniki gdzie już w
starożytnych czasach istniały kopalnie złota, zwiedzimy podziemne jaskinie, obejrzymy
maszyny używane do transportu złota. Powrót do hotelu i wolny wieczór pośród tropikalnego
lasu, kolacja. hotel Auberge Vigoureuse 2/3* (klimatyczna i autentyczna oberża
prowadzona przez Belga)
8. DZIEŃ: Rezerwat biosfery DIMONIKA
Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie rezerwatu Dimonika. Odwiedzimy pasmo górskie Mayombe
ze spektakularną scenerią i widokiem na pokryty pierwotnym lasem otaczający zewsząd
rezerwat. Będziemy mieć możliwość zaskakiwania zwierząt na wolności, przy wodopojach jak
i w czasie naszego przemieszczania się po rezerwacie. Wśród nich liczne są goryle,
szympansy i kilka gatunków koczkodanów. Na terenie rezerwatu licznie występują liczni
przedstawiciele gadów, w tym krokodyle. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych,
czas wolny, kolacja, następnie pełen folkloru wieczór tańca i śpiewu ludów Bantu, Kongo i
Teke zamieszkujących południowe rejony Konga. hotel Auberge Vigoureuse 2/3*
(klimatyczna i autentyczna oberża prowadzona przez Belga)
9. DZIEŃ: Rezerwat Dimonika – MADINGO KAYES
Po śniadaniu wyruszymy w dalszą drogę naszym minibusem. Celem tego dnia będzie
miejscowość Madingo-Kayes położona tuż u wrót największego Parku Narodowego Konga
Conkouati-Douli – stanowiącego perłę naszej wyprawy do Konga. Po drodze odwiedzimy targ
rybny i porozmawiamy z miejscowymi rybakami i zapoznamy sie z ich społecznością w tym z
najważniejszymi przedstawicielami mijanych wiosek. Po drodze obiad. Wczesnym
popołudniem dojazd i zakwaterowanie w hotelu nad jeziorem z prywatną plażą, czas wolny,
kolacja. Hotel Maya Resort Club 5*/basen
10. DZIEŃ: Madingo Kayes – P.N.CONKOUATI DOULI (UNESCO)
Rano po śniadaniu wyruszymy w drogę do Parku Narodowego Conkouati-Douli. Rozpoczniemy
kolejne safari 4×4. Park Narodowy Conkouati-Douli jest uznanym przez UNESCO parkiem
przybrzeżnym. Zajmuje powierzchnię 504950 ha. Park liczy 70 stałych pracowników, z
których 95% jest rekrutowanych lokalnie. Podczas rocznego sezonu lęgowego żółwia
morskiego od października do marca każdego roku, kolejne 30 osób jest rekrutowanych
lokalnie do monitorowania plaż. Zespół nadzoru parku liczy ponad 50 strażników. Park jest
najbardziej zróżnicowanym biologicznie parkiem w Republice Konga i obejmuje jedyny
chroniony obszar morski w Kongo. Jest to miejsce priorytetowe dla wielkich małp
człekokształtnych w ramach planu ich zachowania. W rezerwacie żyje około 8000 centralnych
szympansów ( Pan troglodytes ) i 2000 zachodnich goryli nizinnych ( Gorilla gorilla goryl ). W

parku znajduje się również około 1000 słoni leśnych ( Loxodonta africana cyclotis ) i jest
miejscem szczególnie chronionym ze względu na jego znaczenie dla ptaków wędrownych i
bagiennych. Plaże rezerwatu są jednymi z najważniejszych na świecie miejsc gniazdowania
żółwi skórzastych ( Dermochelys coriacea ) i 5 gatunków żółwi morskich odwiedzających te
plaże. W parku morskim znajduje się także grupa około 50 delﬁnów humbaków ( Sousa teuzsi
). W Parku Narodowym znajduje się ogromna fauna typowa dla ekosystemów leśnych Konga,
w tym słoni , bawołów, goryli, lampartów, szympansów, dzikich świń bagiennych osiągających
czasem wagę do 150 kg , antylop i mandryli. Licznie żyją krokodyle. Oprócz tego w parku
występuje wiele zagrożonych populacji żółwi i delﬁnów. Po dojechaniu do rezerwatu nastąpi
zakwaterowanie i instalacja w bungalowach. Spotkamy się z zespołem parku. Wczesnym
popołudniem po lunchu przewidziane jest pierwsze safari w parku. W typowym tu krajobrazie
gęstego pierwotnego lasu, licznych bagien i wodnych rozlewisk będziemy mieć spore szanse
spotkania leśnych słoni, licznych małp w tym naczelnych jak i wielu innych żyjących tu
ssaków. Pod wieczór spotkamy się z osobami zajmującymi się ochroną szympansów i innych
naczelnych oraz dbających o integralność i bezpieczeństwo parku. Wieczorem czas wolny,
kąpiel w rzece lub transfer na plaży. Hotel Les bungalows Conkouati-Douli 3/4*
11. DZIEŃ: P.N.CONKOUATI – DOULI
Po śniadaniu, wybierzemy się zmotoryzowaną łodzią, by dotrzeć do lasów namorzynowych
rosnących wzdłuż wybrzeża oceanu i odwiedzić kilka wysp w słynnym trójkącie Douli. Wyspy
zamieszkałe są między innymi przez liczne kolonie i rodziny szympansów. Zwierzęta objęte są
międzynarodowymi działaniami ochronnymi. W środku rozległego parku narodowego,
pierwotnym lesie, przyroda bezpieczna jest od działań kłusowniczych czy innych,
niepożądanych ludzkich ingerencji. Wieczorem czas wolny, możliwość transferu na plażę lub
kąpieli w rzece przylegającej do hotelu. Kolacja. Hotel Les bungalows Conkouati-Douli
3/4*
12. DZIEŃ: P.N.CONKOUATI – DOULI
Po śniadaniu wybierzemy się w podróż po rozlewiskach rezerwatu tradycyjną pirogą, czyli
tzw. dłubanką, aby uniknąć wszelkich dźwięków w tym ryczącego silnika motorówki.
Będziemy cieszyć się scenerią jak z końca zagubionego świata, utraconego raju pierwotnych
tropikalnych lasów. W tej ciszy będziemy starali się zaskoczyć żyjące tu słonie, lamparty,
bawoły i wiele innych … te chwile będą bardzo intymne, sami w środku pustkowia. Pełne
nostalgii docierające zewsząd zwierzęce okrzyki, latające różnobarwne motyle, radosny
skrzek papug żako i ćwierkanie i śpiew wszechobecnych różnych gatunków ptaków. Przyroda
udostępniać nam będzie swoje najtajniejsze sekrety. Około godziny 15:00 opuścimy rzekę,
aby spędzić czas na plaży na skraju Oceanu Atlantyckiego. Jest to piękna plaża, położona
pomiędzy zalesionymi górami a granicą piasków tworzonych przez fale oceanu. Pod wieczór

powrót do hotelu, czas wolny, możliwość kąpieli w pobliskiej rzeczce – krokodyli brak,
kolacja. Hotel Les bungalows Conkouati-Douli 3/4*
Uwaga: na późny wieczór zaplanowano wycieczkę na plażę w poszukiwaniu żółwi i innych
zwierząt nocnych. Zdaniem strażników parku wycieczka może mieć miejsce bardzo późno w
nocy.
13. DZIEŃ: P.N.Conkouati Douli – POINTE NOIRE
Po śniadaniu naszymi samochodami 4×4 wyruszymy w drogę do Pointe Noire, największego
portu Konga i drugiego co do wielkości miasta. Po drodze obiad. Krótkie zwiedzanie Pointe
Noire, zakwaterowanie w hotelu. Czas wony, plaża, ewentualnie basen. Wieczorem
kolacja. hotel EDEN 3*/basen
14. DZIEŃ: Pointe Noire – BRAZZAVILLE
Po śniadaniu, zmiana środku transportu na czekający na nas nasz busik. Dzień będzie
męczący, będziemy mieli do przejechania trochę ponad 500 km. Po drodze obiad, ewentualne
krótkie postoje na odpoczynek czy zdjęcia. Pod wieczór dotrzemy do naszego hotelu.
Zakwaterowanie, czas wolny kolacja. hotel Le Saphir 4*/basen
15. DZIEŃ: Brazzaville – odlot do Europy
Po śniadaniu w zależności od czasu jakim będziemy dysponować do transferu na lotnisko,
wypoczynek, ostatnie ewentualne zakupy pamiątek. Później przejazd na lotnisko. Pożegnanie
z naszym lokalnym operatorem i odlot do Polski z przesiadką w jednym z europejskich lotnisk
tranzytowych.
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie i pożegnanie się grupy.

