WYPRAWA W DORZECZE RZEKI KONGO
GORYLI BONOBO PIGMEJÓW
Cena: 8000 PLN + 4860 USD

CENA OBEJMUJE:
przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Brazzaville, Kinszasa – Warszawa
2 przeloty wewnętrzne na trasie Kinszasa – Mbandaka – Kinszasa
koszty zaproszenia potwierdzonego notarialnie i przez MSZ w Kinszasie do R.D. Kongo
zakwaterowanie wg programu w tym 7 nocy w obiektach 4* i 4 noce w obozowiskach
pod namiotami
wyżywienie, w dniu 1. kolacja, w dniach 2.-6. oraz 13. śniadania i kolacje (HB), w dniach
7.-12. oraz 14.-16. śniadania, obiady, kolacja (all inclusive), w dniu 17. śniadanie
wszystkie wymienione transfery, w tym dojazdy z i na lotnisko, przewóz minibusem, 6
dni safari 4×4, przeprawy pirogą, łodzią zmotoryzowaną, rejs statkiem w rozlewisku
rzeki Kongo w Kinszasie
opiekę polskiego przewodnika
opiekę przedstawiciela lokalnego biura podróży (język francuski i angielski)
wejścia do muzeów, parków botanicznych, sanktuarium Bonobo i innych wymagających
lokalnych płatności obiektów; koszty biletów do parków narodowych (w tym do
Narodowego Parku Lesion-Louna), obowiązkowa opłata na rzecz społeczności Pigmejów
w R.D. Kongo, pozwolenia na trekking z gorylami w Kongo-Brazzaville, opłata za
przewodnika i sesję fotograﬁczną z gorylami

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)
wizy do R.D. Kongo i Kongo Brazzaville ok. 1800 złotych (czas oczekiwania: 1,5
miesiąca)
posiłków niewymienionych w programie
napojów do posiłków poza śniadaniami

zwyczajowych napiwków: łącznie 80 EUR
ew. atrakcji fakultatywnych i wydatków własnych
ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 680 EUR

Program:
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot wieczornym samolotem do KongaBrazzaville.
2. DZIEŃ: BRAZZAVILLE (KONGO)
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*
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. Jeżeli
będziemy mieć szczęście spotkamy słonie leśne, krokodyle być może hipopotamy, choć te
ostatnie występują tu nielicznie. 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.Wieczorem kolacja.Hotel Les BUNGALOWS de IBOUBIKRO 3*
4. DZIEŃ: REZERWAT LESION – LOUNA (safari 4×4)
Po 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 i bogatej fauny. Wczesnym popołudniem chętni będą mogli
się wykąpać w wodach Błękitnego Jeziora. Wieczorem kolacja, czas wolny. Hotel Les
BUNGALOWS de IBOUBIKRO 3*

5. DZIEŃ: Rezerwat Lesion Louna – KINSZASA (RD KONGO) – safari 4×4
Po wczesnym śniadaniu, naszymi samochodami 4×4 wyruszymy w drogę powrotną do
Brazzaville. Tego dnia odwiedzimy muzeum Pierre Sovognan oraz przejedziemy głównymi
ulicami tego pełnego postkolonialnego czaru równikowego miasta. 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. Około 14 tej rozpoczniemy
nasz transfer łodzią motorową do stolicy R.D. Kongo. Po przepłynięciu i przejściu formalności
wizowych i celnych związanych z przekroczeniem granicy, udamy się czekającym na nas
minibusem do naszego hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny. Wieczorem kolacja w modnej
restauracji Super Aubaine, sławnej z kuchni kongijskiej i niepowtarzalnej afrykańskiej
atmosfery. Po kolacji powrót do hotelu. Hotel LEON 4*
6. DZIEŃ: KINSZASA
Po śniadaniu czas na zwiedzanie tego olbrzymiego miasta które wg oﬁcjalnych danych liczy
ponad 12 milionów mieszkańców a według nieoﬁcjalnych obliczeń biorących pod uwagę ilość
ludności napływowej stanowi ponad 18 milionową aglomerację. Odwiedzimy Katedrę Świętej
Anny, muzeum prezydenta Laurent Kabili, galerię/targ sztuki ludowej, pierwszą Katedrę w
Kongo. Później udamy się do sławnego (zwycięzcę z 2014 roku Tripadvisor pierwszego
najdoskonalszego miejsca na świecie) sanktuarium Lola ya Bonobos, miejsca w którym żyją
liczne Bonobo, nasi najbliżsi pozbawieni agresji genetyczni kuzyni. Sanktuarium rozciąga się
na powierzchni ponad 39 hektarów i jest czymś niepowtarzalnym. Będziemy mogli z bliska
spotkać się z Bonobo i często malutkie dzieci Bonobo wziąć na ręce. Po wizycie chwila
odpoczynku nad brzegiem jeziora Ma vallee przylegającym do sanktuarium, gdzie w
restauracji będziemy mogli się posilić lub tylko odpocząć przy szklance zimnego napoju.
Powrót do hotelu. Czas wolny, kolacja. hotel LEON 4*
7. DZIEŃ: Kinszasa – MBANDAKA (przelot wewnętrzny)
Po sniadaniu transfer busikiem na lotnisko Ndzili na godzinny lot do Mbandaka. Witamy w
krainie równikowej dżungli. Mbandaka, główne miasto prowincji równikowej. Za czasów
belgijskich kolonizatorów nazywane Coquilathville, zostało założone w 1883 roku przez Henry
Stanleya i położone jest na skrzyżowaniu rzek Kongo i Ruki. Po wylądowaniu ok. 11 na
lotnisku, i powitaniu nas przez lokalną ekipę naszych przewodników, czekającymi na nas
pojazdami 4×4 zostaniemy przewiezieni do najlepszego hotelu w mieście. Po zakwaterowaniu
przewidziany jest krótki odpoczynek na obiad w restauracji położonej nad brzegiem rzeki
Ruki. Po obiedzie czeka nas wizyta w parku botanicznym Eala położonym niecałe 10
kilometrów od centrum miasta. Później odwiedzimy muzeum etnograﬁczne i misję
ewangelicką której patronuje lokalna społeczność Pigmejów. Wieczorem kolacja w znanej już
nam restauracji nad brzegiem rzeki. Czas wolny, nocleg. Hotel KARIBU 2*

8. DZIEŃ: Mbandaka – obóz MOOTO (SAFARI 4X4 – 150 km przez pierwotną
dżunglę)
Po śniadaniu ruszymy czekającymi na nas samochodami 4×4 i ruszymy na południe do
miasteczka Mooto. Drogą terenową z licznymi podmokłymi odcinkami jechać będziemy
prawie cały dzień. Przekroczymy linie równika, gdzie będziemy mogli zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Jechać będziemy przez dżunglę, czasem wykarczowaną przez miejscową
ludność, gdzie główną roślinnością są szybko rosnące bananowce i roślinność krzaczasta. Po
drodze staniemy w wiosce Nkalamba, gdzie zjemy lokalny obiad. Towarzyszyć nam będą
często widoczne tu małpy, papugi żako i całe bogactwo różnokolorowych owadów i
śpiewających ptaków. Do Mooto dojedziemy około godziny 16-tej. Przewidziane są odwiedziny
misji katolickiej i lokalnej katedry. Wieczorem czas wolny, kolacja. OBOZOWISKO, noc pod
namiotami
9. DZIEŃ: obóz MOOTO
Po śniadaniu przewidziana jest bardzo ciekawa wizyta w pilotażowym ośrodku stowarzyszenia
“VZW MOOTO & BIKORO”, który kształci miejscową ludność w prowadzeniu zrównoważonego
rolnictwa, dbania o zdrowie i edukację lokalnej społeczności. Stowarzyszenie wpłynęło
pozytywnie na postrzeganie przez miejscowych rolników pojęcia plantacji (zakładane są gaje
palmowe, plantacje kakao, uprawy fasoli itd….), zobaczymy lokalny prymitywny młyn,
publiczną stołówkę i wiele innych zaimplementowanych ze znanego nam świata rozwiązań
wprost na ziemię Pigmejów. Udamy się do lasu, ażeby zobaczyć różne typy stosowanych
przez Pigmejów pułapek na zwierzęta. Będziemy razem z Pigmejami zbierać stosowane przez
nich rośliny lecznicze. Wczesnym popołudniem wrócimy do obozu na obiad. Później chwila na
siestę niezbędną w tym klimacie. Po południu odwiedzimy wioskę i będziemy odkrywać
codzienne czynności jej mieszkańców. Około 18:30 po kolacji, odbędzie się wieczór kulturalny
śpiewu i tańca z grupą Bobongo składającą się z Pigmejów i ludu Bantu. OBOZOWISKO, noc
pod namiotami
10. DZIEŃ: Mooto – obóz BOKOTE (przeprawa pirogą na wiosłach)
Po śniadaniu naszym celem będzie dotarcie do wioski Bokote. Drogą samochodami 4×4
dojedziemy do wioski Samba w której wsiądziemy do czekającej pirogi z bocznymi pływakami
sterowanej przez lokalnych wioślarzy. Przez blisko 5 godzin będziemy płynęli pośrodku
zanurzonej w wodach dziewiczej tropikalnej dżungli. Spotykać będziemy miejscowych
rybaków, mijać będziemy gliniane chatki z dachami przykrytymi wyschniętymi liśćmi
bananowców i palm. Co jakiś czas, jeżeli będziemy uważni dostrzeżemy wygrzewające się na
brzegu rzeki krokodyle, czasem zwróci naszą uwagę krzyk zaniepokojonych małp. Zobaczymy
licznie występujące tu kolorowe ptaki, kolibry, motyle, czasem pojawi się afrykańska
wiewiórka stanowiąca przysmak miejscowej ludności. W trakcie przeprawy zjemy obiad w

formie pikniku. Do wioski Bokoté dopłyniemy około godziny 16:00. Po rozbiciu namiotów
(przez towarzyszącą nam ekipę operatora) zwiedzimy wioskę i porozmawiamy z jej
mieszkańcami, w szczególności wszechobecnymi tu Pigmejami. Wieczorem po kolacji
spotkanie przy ognisku z Pigmejami i ludnością Bantu. Wymiana wzajemnych uprzejmości.
Noc pod namiotem. OBOZOWISKO, noc pod namiotami.
11. DZIEŃ: obóz Bokote – BIKORO (przeprawa łodzią motorową)
Po śniadaniu, wsiądziemy do czekającej łodzi motorowej i wyruszymy w rejs po jeziorze
Tumba. Jezioro ma ponad 50 km długości i 20 km szerokości i otoczone jest gęstym
poszyciem dziewiczej, równikowej dżungli. Piknik na łodzi. Naszym celem będzie miejscowość
Bikoro, gdzie przenocujemy. Zakwaterowanie w najlepszym hotelu miasteczka, wieczorem
kolacja, czas wolny. hotel Auberge la RIZIERES 2*
12. DZIEŃ: Bikoro – obóz MABALI (safari 4×4)
Po śniadaniu wizyta w Katolickiej Misji Bikoro oraz w referencyjnym szpitalu ogólnym w
którym leczy się miejscowa ludność, Odwiedzimy lokalny targ. Następnie wyruszymy w drogę
do Mabali. Po drodze odwiedzimy plantację kauczuku i zjemy obiad w formie pikniku. Przyjazd
na miejsce około 15. Zaraz po rozłożeniu namiotów w obozowisku, wyjdziemy na
popołudniowy trecking po lesie w poszukiwaniu żyjących tam małp. Do obozu wrócimy około
godziny 17:30. Przerwa i kolacja. Dla chętnych możliwa nocna wizyta w dżungli w godzinach
od 19 do 21 h. Mabali jest jednym z głównych ośrodków badawczych w zakresie rolnictwa i
leśnictwa w Afryce Środkowej. W otaczającym rezerwacie znajduje się dobrze chroniony
pierwotny las, gdzie żyjące w nim zwierzęta są wolne i bezpieczne. Część spotykanych tu
małp jest oswojona przez człowieka i zachowuje się niezwykle przyjaźnie. Centrum oferuje
piękny widok na jezioro Tumba. OBOZOWISKO, noc pod namiotami
13. DZIEŃ: Mabali – MBANDAKA (safari 4×4)
Po śniadaniu wizyta w centrum badawczym obejrzymy stare laboratorium i inne ciekawostki.
Następnie odwiedzimy lokalne muzeum. Powrót do obozu o 10 rano, chwila wolnego czasu,
następnie obiad i powrót wyboistą drogą bezpośrednio do Mbandaki do której dotrzemy około
16:30. Po blisko tygodniowym pobycie w dżungli powrócimy do cywilizacji a przynajmniej tak
to odczujemy., że do niej wrócilismy. Wieczorem kolacja w znanej już nam z poprzedniego
pobytu w Mbandaka restauracji nad brzegiem rzeki. Czas wolny, nocleg. Hotel KARIBU 2*
14. DZIEŃ: Mbandaka – KINSZASA (przelot wewnętrzny)
Po śniadaniu, transfer na lotnisko w Mbandaka i godzinny powrotny lot do Kinszasy. Przyjazd
do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek, czas wolny. Wieczorem kolacja. Hotel LEON 4*
15. DZIEŃ: Kinszasa – wodospady ZONGO

Po śniadaniu minibusem wyruszymy w drogę do sławnych w tej części Afryki wodospadów
Zongo. Po drodze staniemy na kilka godzin w największym ogrodzie botanicznym R.D.Konga
w Kisantu. Ogród botaniczny w Kisantu został stworzony od 1892 roku przez katolickiego
księdza JUSTINA GILLETA. W ogrodzie spotkamy rośliny występujące we wszystkich regionach
Konga i oraz wielu innych krajach tropikalnych. Ten wyjątkowy ogród zgromadził ponad 4000
gatunków roślin, w tym kolekcję 92 różnych odmian palm. O powierzchni 225 ha obejmuje
swoim zasięgiem tereny podmokłe, lasy, liczne strumienie. Na terenie ogrodu znajduje się
laboratorium badań biochemicznych gdzie prowadzone są badania nad uzyskaniem
specyﬁcznych alkaloidów służących do leczenia nadciśnienia tętniczego. Po zakończonej
wizycie, ruszymy w dalszą drogę by około 17 tej dotrzeć do celu. Zakwaterowanie, czas
wolny, kolacja. Hotel Les bungalows de Zongo 4*
16. DZIEŃ: Wodospady Zongo – Groty Mbanza Ngungu – KINSZASA
Po wczesnym śniadaniu i szumie spadajacych wód pobliskiego wodospadu wybierzemy się na
sesje zdjęciową wodospadów Zongo.
Wodospady Zongo powstały na rzece INKISI w prowincji Dolnego Konga, z wysokością 65m i
przepływem 650m3 / sek zaliczane są do jednych z największych wodospadów świata. Wysoki
przepływ wodospadu przyczynił się do powstania zapory wodnej, która częściowo zasila w
wodę aglomerację miasta Kinszasa. Wodospady oferują spektakularne widoki z otaczającą je
bogatą tropikalną roślinnością wodną i lasem pierwotnym. Zrzuty wody spadającej na skały
tworzą naturalny prysznic. Po nacieszeniu się wspaniałymi widokami wodospadów Zongo
wyruszymy w dalszą drogę. Podróż przez Prowincje Dolnego Konga jest bardzo malownicza,
będziemy mijali liczne wioski a mijane krajobrazy nie pozostawią wątpliwości, że naprawdę
znajdujemy się w równikowym Kongo. Około południa dojedziemy do wioski Mbanza Ngungu
w pobliżu której znajduje się jaskinia Finzolua. W jaskini żyje ślepa ryba (bez widocznych
zewnętrznie oczu ) Caecobarbus geertsi. Jaskinia Finzola to naturalny tunel odkryty w 1915
roku przez belgijskiego pułkownika. System podziemnych korytarzy jaskini nie do końca
został jeszcze rozpoznany. Jaskinie są dużą turystyczną atrakcją regionu. Wizyta w jaskini i
pobliskim grobowcu przodka, byłego szefa wioski urodzonego w 1684 roku, od którego
nazwiska nazwano jaskinie, może zająć nam około 2 godzin. Obiad zostanie podany przed
powrotem do Kinszasy. Powrót do stolicy Konga przewidziany jest na późne popołudnie.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, kolacja. Hotel Leon 4*
17. DZIEŃ: KINSZASA (rejs po rozlewisku rzeki Kongo)
Po wczesnym śniadaniu około godziny 8:00 wsiądziemy do naszego minibusa i udamy się na
północ miasta do portu Kinkole oddalonego o dobre 80 km od naszego hotelu. Port Kinkole
jest w części targiem rybackim położonym w mieście N’sele. N sele jest historycznym
miastem, w którym nieżyjący prezydent Mobutu wygłaszał swoje przemówienia z 24

listopada, datowane następnie jako “narodowy dzień ryb” w czasie, gdy Demokratyczna
Republika Konga była nazywana “Zairem”. Dziś jego port rozwinął się i dostarcza Kinszasie
produkty rzeczne i rolnicze. W porcie wsiądziemy na pokład jednego ze stateczków
należących do prywatnej ﬂoty naszego partnera turystycznego a zarazem lokalnego
operatora. Dzień spędzimy na zwiedzaniu i pływaniu po rzece Kongo. Odwiedzimy kilka
obozów rybackich i wioskę Lukunga. Wioska Lukunga to mała mieścina położona na wyspie w
środku rzeki Kongo, której ludność żyje prawie wyłącznie z rolnictwa i wędkowania.
Odwiedzimy małą szkołę podstawową i dziwne domo-podobne konstrukcje na szczudłach,
które chronią mieszkańców podczas okresów powodzi. Ze wsi będziemy mieć panoramiczny
widok na zabytkowe miasto N’sele. Powrót do portu Kinkole około 15:00, a następnie transfer
minibusem do centrum miasta i hotelu. Czas wolny, kolacja. Hotel Leon 4*
18. DZIEŃ: Kinszasa – WARSZAWA
Po śniadaniu mała przejażdżka po mieście w drodze na lotnisko. Po drodze będziemy mogli
zrobić ostatnie zakupy na lokalnym targu pamiątek. Przed odlotem chwila odpoczynku i
możliwość zjedzenia ostatniego obiadu w Kongo. Następnie transfer na lotnisko i pożegnanie
się z naszą lokalną ekipą, następnie formalności wyjazdowe i odlot do Warszawy.
19. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

