DZANGA SANGHA (15 DNI) – KAMERUN,
REPUBLIKĘ ŚRODKOWO-AFRYKAŃSKA,
KONGO
Cena: 3390-8590 €/os. – TERMIN DOWOLNY

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
monitoring i nadzór nad wyprawą profesjonalnego licencjonowanego Operatora
kameruńskiego
obecność anglojęzycznego przewodnika/kierowcy
przejazd klimatyzowanymi 4×4 w części ekspedycji w Kamerunie
przejazdy łodziami, samochodami 4×4 nieklimatyzowanymi w P.N. Dzanga Sangha
przejazd klimatyzowanym minibusem lub 4×4 w zależności od wielkości grupy na na
odcinku Ouesso-Brazzaville
bilety wstępu do P.N. Dzanga Sangha
prawo ﬁlmowania i robienia zdjęć
Jedne odwiedziny rodziny Goryli Bai Hokou i przebywanie w celach obserwacji przez 90
minut
Dwukrotne obserwację słoni i ewentualnie innych zwierząt z platformy Elephant Bai
imprezy (polowanie, taniec) z Pigmejami Baka
wyżywienie: śniadania, w czasie pobytu w P.N. Dzanga Sangha wyżywienie jest pełne
(śniadanie, obiad-w zależności od aktywności w formie przygotowanego pikniku,
kolacja)
przejazd łodzią zmotoryzowaną rzeką Sangha do granicy Konga w Ouesso (ok. 150 km)
uczestnictwo w mistycznym tańcu Ekyebe Ekyebe w Oyo w Kongo
bilety wstępu do muzeów i innych wymagających odpłatności miejsc, wraz z
wymaganym przewodnikiem
wycieczkę łodzią zmotoryzowaną po rzece Kongo
zwiedzanie Brazzaville
inne wymienione w programie
transfery z lotniska w Yaounde i na lotnisko w Brazzaville
Ubezpieczenie AXA od podróży KL, NNW, bagaż

obowiązkową składkę na TFG

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)
kosztów uzyskania wiz do Konga Brazzaville ok. 200 euro, Kamerunu ok. 100 € + koszt
pośrednictwa, RSA ok. 50€
zwyczajowych napiwków
opłat lotniskowych (często nieformalnych). Uzgadnianych z chwilą zdarzeń na lotnisku
koszt przekraczania granic Kamerun/RSA/Kongo na rzece Sangha 50€/os.
Obiadów, kolacji i napojów do posiłków (poza P.N. Dzanga Sangha, gdzie zapewniony
jest lunch bądź jako normalny posiłek bądź przygotowanego prowiantu na piknik
obowiązkowej dla mężczyzn, podróżujących samotnie dopłaty do jedynki w hotelach w
Kamerunie, gdzie nie ma pokoi typu twin, jest tylko jedne łóżko. W przypadku
Uczestniczek lokalna obyczajowość pozwala spać Kobietom w jednym łóżku, ale w
przypadku Mężczyzn jest to potępiane, dopłata w wysokości 150€
dopłaty do jedynki na całej trasie 650€
ew. wycieczek fakultatywnych, w tym, w szczególności drugiej wyprawy do Goryli w
Mongambe 385€. Czas wizyty 90 minut. W przypadku wyboru tej wycieczki, decyzję
należy zgłaszać najpóźniej z chwilą wpłacenia ostatniej raty za wycieczkę.
Prezentów dla Pigmejów Baka – najlepiej piłeczki, cukierki, paciorki, błyskotki etc
(długopisy/zeszyty itp. nie cieszą się większym zainteresowaniem)
zwyczajowych napiwków dla kierowcy/ów w Kamerunie (ok. 50€ w lokalnej walucie), w
Kongo (ok. 50€ w lokalnej walucie), wg uznania, jeżeli kierowca/przewodnik wykonywał
swoją pacę Tip Top, prosimy, żebyśmy nie wyróżniali się na tle turystów innych
narodowości.
CENY w KAMERUNIE ,REPUBLICE ŚRODKOWO-AFRYKAŃSKIEJ i KONGO
obiad – 5-15€/os. (lokalne restauracyjki ok. 5€, restauracje o „europejskim” stylu do 20€
-30€)
kolacja w hotelu 10-20€/os.

coca-cola w restauracji od 0,5 – 1,5€
piwo od 1-1,5€ (w Dzanga Sangha 2-2,5€, podobnie w Brazzaville)

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – odlot do Douala (Kamerun)
Odlot z lotniska F. Chopina z międzylądowaniem na jednym z lotnisk europejskich do Adis
Ababa (można zacząć wyprawę z Wiednia czy Sztokholmu lub innych lotnisk obsługiwanych
przez Ethopian Airlines – dla osób nie mieszkających w Warszawie, może to być
korzystniejsze logistycznie jak i cenowo). Lądowanie w stolicy Etiopii w nocy. Postój
tranzytowy na lotnisku.
2. DZIEŃ: Adis Ababa (Etiopia) – YAOUNDE (Kamerun)
Po spędzonej nocy w części tranzytowej lotniska w stolicy Etiopii, poranny lot do Yaounde.
Odprawa paszportowa, transfer do hotelu. Przekazanie paszportów Operatorowi
kameruńskiemu w celu uzyskania wizy kongijskiej na miejscu. Czas wolny, odpoczynek po
podróży, kolacja we własnym zakresie. hotel 3/4* basen
3. DZIEŃ: Yaounde – BERTOUA (340 km dobrej drogi)
Śniadanie około 8 rano. Następnie zwiedzanie stolicy Kamerunu, odwiedziny w Muzeum
Narodowym, obejrzenie panoramy miasta, przejazd zatłoczonymi ulicami . Około 13 – tej, po
zwrocie paszportów z wbitą już kongijską wizą, samochodami 4×4 podróż do Bertoua. Jeżeli
czas pozwoli postój na obiad. Po drodze przystanek na odwiedziny wioski ludu Bantu,
poznanie ich obyczajów między innymi chowania swoich zmarłych wzdłuż drogi. Dojazd do
hotelu przed 20.00. Zakwaterowanie, czas wolny. Hotel 3* basen
4. DZIEŃ: Bertoua – YOKADOUMA (290 km drogi terenowej)
Śniadanie około 8 rano, dalsza droga samochodami 4×4. Przejazd rejonami pokrytymi
tropikalnym lasem. W miarę możliwości, jeżeli czas pozwoli, przerwa na obiad. Postój Grupy w
miejscu wydobywania złota. Zapoznanie się z lokalną technologią pozyskiwania złotego pyłu
(przepłukiwanie wodą). Dojazd do hotelu w godzinach późno popołudniowych.
Zakwaterowanie, odpoczynek. Czas wolny hotel bez gwiazdkowy (jedyny w mieście), zimna
woda, brak klimatyzacji, czysto, restauracja na miejscu. Prąd z agregatu, wyłączany ok. 22
5. DZIEŃ: Yokadouma – Libongo Kamerun (250 km drogi terenowej) – Lidjombo RSA
– P.N. DZANGA SANGHA – RSA (35 km)
Śniadanie około 7 rano, wyjazd do Libongo-miasteczka na granicy kameruńskiej. Po drodze
odwiedziny wioski Pigmejów Baka. Sesja zdjęciowa. Po dojechaniu do Libongo formalności

wyjazdowe (opuszczenie Kamerunu), około 1 godziny. Następnie krótka podróż stateczkiem
przez rzekę Sangha (około 20 minut) na stronę Republiki Środkowo Afrykańskiej. Punkt
graniczny RSA w Lidjombo. Uzyskanie wizy RSA na miejscu (procedura około 1 godziny).
Następnie przejazd do wioski Bayanga (miejsce posługi polskich Misjonarzy). Pod wieczór, po
bardzo trudnym dniu podróży dotarcie do P.N. Dzanga Sangha . Zakwaterowanie w lodge,
kolacja, czas wolny. Hotel typu Lodge 3*, bungalowy, prąd do 22 – agregat prądotwórczy.
6. DZIEŃ: Park Narodowy DZANGA SANGHA – trekking do Goryli w Bai Hokou
Śniadanie o 6 rano, samochodami 4×4 transfer do Strefy Goryli (110 km droga Logde-Bai
Hokou-Lodge) . Rodzina liczy 7 sztuk, żyje w rzadkim lesie – łatwo je zobaczyć i zrobić zdjęcia.
Po przybyciu na miejsce instrukcje ochrony, następnie droga przez las. Czasem, żeby dotrzeć
do Goryli trzeba przejść godzinę lub nawet dwie zanim dotrze się do celu . Czas obserwacji
półtorej godziny. Następnie powrót. Późnym popołudniem dotarcie do miejsca
zakwaterowania. Kolacja czas wolny. Hotel typu Lodge 3*, bungalowy, prąd do 22 – agregat
prądotwórczy.
7. DZIEŃ: Park Narodowy DZANGA SANGHA – Pigmeje i Platforma Słoni
Śniadanie około 8 rano, następnie wyjazd do wioski Pigmeji Baka. Obserwacja i ewentualne
uczestnictwo i pomoc w polowaniu przy użyciu siatek/sieci z lian używanych przez kobiety
Baka . Następnie przejazd do Elephant Bai (platforma obserwacyjna) . Część piesza do
platformy jest do przejścia w czasie około godziny idąc przez las, często przez kałuże czy
wręcz płytkie potoki, dlatego turyści muszą być zaopatrzeni w wysokie kalosze lub też być w
nieprzemakalnych sandałach i krótkich spodniach/spódnicach. Las naokoło idących, ze
wszystkich otaczających stron tętni życiem, które idący doskonale słyszą. Na platformie
można spędzić kilka godzin , w zależności od woli Grupy, ale ze względów organizacyjnych
nie dłużej niestety niż trzy, maksymalnie cztery . Są tam krzesła i miejsce do siedzenia.
Idealne usytuowanie platformy (wysokość ok. 5 metrów), daje możliwość obserwacji całej
polany i scen na niej się rozgrywających. Czasem słonie są daleko, czasem wręcz pod
platformą. Są osoby które spędziły i spędzają tam cały dzień. Powstają wspaniałe ﬁlmy,
między innymi ﬁlm National Geographic , są ﬁlmy zamieszczone na Youtube . Obserwacja
zwierząt a w szczególności słoni pijących zmineralizowaną wodę, malutkich słoników
biegających wokół mam, samców mających swoje sporne sprawy – niepowtarzalne przeżycie.
Ponieważ sceny wciąż się zmieniają i będące „na żywo” – na odwiedzających, w większości
miłośników zwierząt robią olbrzymie wrażenie, Organizator zaplanował ostatniego dnia
pobytu w P.N. Dzanga Sangha powtórne odwiedzenie tego miejsca. Powrót do miejsca
zakwaterowania. Kolacja, czas wolny. Hotel typu Lodge 3*, bungalowy, prąd do 22 – agregat
prądotwórczy.
8. DZIEŃ: Park Narodowy DZANGA SANGHA – fakultatywne Goryle w Mogambe.

Wyprawa łodzią w rejon potoków i gęstego pierwotnego lasu.
Dla Chętnych (fakultatywnie) wczesne śniadanie, wyprawa do Goryli w Monganbe. Droga
zajmie około 1 godziny jazdy plus dojście na punkt obserwacyjny. Rodzina liczy 14 sztuk, ale
żyje w gęstej części lasu, dlatego pomimo że liczniejsza wybrana została do odwiedzenia
dodatkowo. Wg. Operatora, z jego doświadczeń oraz rozmów z osobami , które odwiedziły
obie rodziny, ta, choć liczniejsza, przez swoją trudną dostępność i zdecydowanie gorszą
widoczność poszczególnych Osobników jest dla odwiedzających mniej, choć oczywiście
również atrakcyjna. Standardowy czas obserwacji półtorej godziny. Powrót do lodgy około 13tej. Obiad. Pozostała część Grupy która nie wybrała wycieczki fakultatywnej do czasu obiadu
korzystać będzie z czasu wolnego. Około 14-tej pirogą zmotoryzowaną około 40 minutowa
przejażdżka (20 km), następnie 30 minutowy trekking do 3 niedużych wodospadów.
Położonych w gęstym tropikalnym lesie, wśród pagórkowatych wzniesień, zróżnicowanego
morfologicznie terenu są wspaniałym miejscem na sesje fotograﬁczne. Widoki są
zachwycające. Powrót do lodgy późnym popołudniem. Czas wolny, kolacja. Hotel typu Lodge
3*, bungalowy, prąd do 22 – agregat prądotwórczy.
9. DZIEŃ: Park Narodowy DZANGA SANGHA – druga wizyta Elephant Bai, Taniec
Pigmejów Baka, odwiedziny polskich Misjonarzy
Śniadanie około 8. Wyjazd na platformę Elephant Bai w celu powtórnej obserwacji toczącego
się życia na polanie . Po drodze do lub po obserwacji, krótka wizyta u polskich Misjonarzy w
Bayanga (jeżeli oczywiście będą obecni na Misji). Przed kolacją odwiedzimy wioskę Masapula i
uczestniczyć będziemy w tańcu Pigmejów Baka (społeczność Pigmejów żyjących na terenie
Rezerwatu liczą około 4500 osób) . Wieczorem kolacja, czas wolny. Ostatnia noc w Parku
Narodowym Dzanga Sangha. Hotel typu Lodge 3*, bungalowy, prąd do 22 – agregat
prądotwórczy.
10. DZIEŃ: P.N. Dzanga Sangha – OUESSO (KONGO), 150 km łodzią
Śniadanie około 7.00. Początek drogi rzeką Sangha na południe w kierunku Konga. Tego dnia
łodzią motorową Uczestnicy pokonają około 150 kilometrów, przerywanych postojami w
dziewięciu punktach kontrolnych. Płynąc, po prawej stronie można będzie obserwować brzegi
i lasy Kamerunu a po lewej RSA. W połowie drogi, od Bomassy po lewej stronie widoczne już
będą brzegi Konga. Dotarcie do Ouesso około 16-tej. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny,
odpoczynek. Hotel 3* basen
11. DZIEŃ: Ouesso – GAMBOUMA (650 km)
Śniadanie około 8.00. Zmiana środku lokomocji na bus, droga do Oyo – 550 kilometrów.
Najpóźniej ok. 15 dotarcie do Oyo (po drodze mijając RÓWNIK), żeby uczestniczyć w pełnym
mistycyzmu, trwającym prawie godzinę popisie tanecznym, najsławniejszym w Kongo tańcu
Ekyebe, Ekyebe. W ciągu dnia w miarę możliwości przystanek na obiad. Po tańcu w Oyo około

półtorej godziny drogi do miasta Gambouma. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel typu lodge 3* basen
12. DZIEŃ: Gambouma – BRAZZAVILLE (350 km)
Śniadanie około 8 rano. Dalsza droga do stolicy Konga. Po drodze liczne wioski i
obserwowacja toczącego się tam życia. Po południu, ale za dnia (ciemno robi się prawie
idealnie o 18-tej). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny. Hotel 3*
13. DZIEŃ: BRAZZAVILLE
Po śniadaniu zwiedzanie miasta . Targ miejski, muzeum pamięci Pierre Savorgnan, Bazylika
Św. Anny, Katedra zbudowana w 1892 roku i wiele innych. W ciągu dnia planowana jest
wycieczka zmotoryzowaną pirogą po rzece Kongo, również obejrzenie katarakt. W ciągu dnia
czas na obiad. Wieczorem kolacja, czas wolny. Hotel 3*
14. DZIEŃ: Brazzaville – odlot do Europy
Po śniadaniu czas wolny, następnie transfer około południa na samolot do Adis Ababa. Nocny
lot do Europy.
15. DZIEŃ: POLSKA/Warszawa
Przedpołudniowe lądowanie w Warszawie, lub w przypadku Osób, które rozpoczęły podróż w
innej stolicy europejskiej, przejazd do miejsca zamieszkania.

