Terepjárós szafari a hegyi gorillák földjén –
Uganda
1. nap: ENTEBBE
A hajnali órákban érkezünk Entebbe városának
repülőterére, ahonnan a szállodánkba utazunk. A város
a Viktória-tóba nyúló félszigeten helyezkedik el. A
Viktória-tó az afrikai kontinens legnagyobb tava, a Nílus
leghosszabb felső ágának, a Fehér-Nílusnak a forrása.
Viktória Nílus néven innen folyik az Albert-tóba, mielőtt
Egyiptomba tartó 7000 km hosszú útjára indul. Ebéd
után sétálhatunk a a tó pártján a Botanikus Kertben vagy
ellátogathatunk a Wildlife Education Center-be. (szállás:
szálloda, ellátás: reggeli, ebéd, vacsora).

orrszarvúk élnek. Kalandos „rinocérosz vadász” túránk
után a Ziwa éttermében ebédelünk.
Kampala egyik kényelmes hotelében szállunk meg, este a
medencében vagy a bárban hűsölhetünk. (szállás: hotel, 1
éj, ellátás: reggeli, ebéd, vacsora)

5. nap: BUNYONYI-TÓ
Reggel a Bunyonyi-tóhoz utazunk, Uganda dél-nyugati
részére. Útközben megállunk az Egyenlítőnél. Délután
érünk szállásunkra, az apró szigetekkel tarkított Bunyonyitó partjára. Elfoglaljuk a trópusi kertben álló kényelmes
bungalóinkat. A lodge éttermében vacsorázunk, esténket
2. nap: MURCHISON NEMZETI PARK
a tábortűz körül vagy a hangulatos tóparti bárban
Reggel útra kelünk, Uganda legnagyobb nemzeti folytathatjuk. (szállás: lodge, 3 éj, ellátás: reggeli, ebéd,
parkjába utazunk. A Murchison Nemzeti Park az vacsora)
Albert-hasadékvölgy északi részén helyezkedik el,
magába foglalva a geológiai képződmény egyik méltán
6. nap: BWINDI NEMZETI PARK
legnépszerűbb látnivalóját. A Nílus ezen a részén 7
méterre szűkül össze és lezúdul a Murchison-vízesésen, Ugandai kalandunk fénypontja következik! A hegyi
hogy onnantól békés folyóként hömpölyögjön tovább gorillák Közép-Afrikában két területen, két csoportban
az Albert-tóba. Szállásunk a nemzeti park területén lesz, élnek. Az egyik csoport az ugandai Bwindi Nemzeti
kényelmes afrikai stílusú bungalókban. (szállás: lodge, 2 Parkban él. A hegyi gorillák a kihalás szélén élő állatok, a
Természetvédelmi Világörökség Vörös listáján a kritikusan
éj, ellátás: reggeli, ebéd, vacsora)
veszélyeztetett fajok között tartják nyilván őket. Számuk
az elmúlt 10 évben kis mértékben növekedett, jelenleg
3. nap: CSIMPÁNZ TÚRA – MURCHISON VÍZESÉS
mintegy 650 egyed él a Bwindi területén.
Ma felfedezzük a Kibale Erdőt! Több mint 1500 Kora reggel terepjárókkal indulunk a nemzeti park
veszélyeztetett csimpánz él a nemzeti park területén. központjába, ahol részletes eligazítást kapunk a gorillaAz erdő a vörös kolobusz-majmok és a ritka csuklyás les szabályairól. Ezután nekivágunk gyalogtúránknak
cerkófok élőhelye is. Kora reggel vadőrök kíséretében az „Áthatolhatatlan” Bwindi Nemzeti Park erdőiben. A
túrára indulunk a trópusi erdőben. Kis szerencsével gorillák nagy területeket járnak be egyetlen nap alatt is,
egészen közelről láthatjuk a fák lombkoronáin reggeliző ezért a túra eltarthat a kora délutáni órákig, de akár estig
csimpánz családokat.
is. Egy órát tölthetünk a gorillák társaságában. (ellátás:
Déli sziesztánk után motorcsónakkal indulunk állatlesre reggeli, ebéd, vacsora)
a Viktória Níluson. A Murchison Vízesésig tartó
hajózásunk során elefántokat, vízilovakat, krokodilokat
7. nap: BUNYONYI-TÓ
és egzotikus madarakat láthatunk. A vízesésnél sétálunk
a kilátópontok között, majd szállásunkra utazunk. Tartalék napunk a gorilla túrára. Ha előző nap találkoztunk
a gorillákkal, csónak-kirándulásra indulunk a Bunyonyi(ellátás: reggeli, ebéd, vacsora)
tavon. Ellátogatunk a szigeten élő egyik közösséghez, ahol
bepillantást nyerhetünk a civilizációtól elzártan élő helyiek
4. nap: ZIWA ORRSZARVÚ OTTHON - KAMPALA
mindennapi életével. A kőkorszakba csöppenünk! Ebédre
Reggel Uganda fővárosába, Kampalába utazunk. térünk vissza szállásunkra. A délutánt szállásunk kertjében
Útközben ellátogatunk a Ziwa Orrszarvú Otthonba. A tölthetjük vagy kenukat is bérelhetünk. (ellátás: reggeli,
2005-ben alapított otthon célja az orrszarvú populáció ebéd, vacsora)
védelme. Ez az egyetlen hely, ahol rinocéroszokat
láthatunk Ugandában, ezért gumicsizmákat húzunk
és gyalogosan járjuk be a mocsaras területet, ahol az

8. nap: ENTEBBE
•
A már ismert, jól karbantartott főúton utazunk vissza
Entebbébe. Szállásunkról éjszaka indulunk a repülőtérre •
szállodánkból. Megkezdjük hazautazásunkat. (szállás:
hotel, ellátás: reggeli, ebéd, vacsora)
AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
• az utazást bérelt kisbusszal
• 9 éjszaka szállást színvonalas lodge-okban és
szállodákban, kétágyas szobákban
• a teljes ellátást: 8 reggelit, ebédet és vacsorát
• a nemzeti parkok belépőit
• 1 csimpánz-túra engedélyt
• 1 gorilla-túra engedélyt
• a hajós kirándulást a Viktória Níluson
• a csónaktúrát és a falulátogatást a Bunyonyi-tavon
• a magyar nyelvű túravezetést és tolmácsolást
AZ UTAZÁS ÁRA NEM TARTALMAZZA
• a nemzetközi repülőjegyek és illeték árát
• az ugandai vízum díját
• az útlemondási biztosítást
• a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást
• a borravalókat: 50 USD/ résztvevő
GORILLA-TÚRA ENGEDÉLY
• Jelentkezz időben!
• a Bwindi Nemzeti Parkban naponta 8 gorilla-túra
engedélyt adnak ki
• az engedélyt az utazás időpontja előtt 3 hónappal
meg kell vásárolni
• a gorilla-engedély árát az előleggel kell fizetni
• az engedély ára útlemondás esetén minden
esetben vissza nem térítendő összeg: 600 USD

a vízum elkészítéshez 2 igazolvány méretű fényképre
van szükség
az útlevélnek a belépés idejétől számítva legalább 6
hónapig érvényesnek kell lennie és rendelkezésre kell
állnia 2 üres oldalpárnak

BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
• felhívjuk figyelmedet, hogy az utazáson való
részvétel feltétele, hogy rendelkezz baleset- és
poggyászbiztosítással
• az utazás sajátosságainak legmegfelelőbb ajánlatáért
fordulj irodánk munkatársához
SÁRGALÁZ ELLENI VÉDŐOLTÁS
• az Ugandába való belépéshez kötelező a sárgaláz
elleni védőoltás megléte
• az oltásról szóló igazolást, az oltási könyvet
magunkkal kell vinnünk
• sárgaláz elleni védőoltást kizárólag Budapesten a
Nemzetközi Oltóközpontban kaphatsz
BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
• felhívjuk figyelmedet, hogy az utazáson való részvétel
feltétele, hogy rendelkezz betegség-, baleset-, és
poggyászbiztosítással
FIZETÉSI FELTÉTELEK
• RÉSZVÉTELI DÍJ: 3 500 USD-tól
• Kérj egyedi árajánlatot!
AJÁNLOTT ÉLETKOR
• 20-60 év
LÉTSZÁM
• 2-6 fő

REPÜLŐJEGYEK, ILLETÉKEK
INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
• a Budapest -Entebbe - Budapest repülőjegy ára • felhívjuk figyelmedet, hogy a program az utazás
illetékkel 180 000 Ft-tól
helyszínén (adott országban) kezdődik és ér véget,
• menetrend
információkért
és
partnerünk
a részletes programban a nemzetközi repülés ideje
árajánlatáért fordulj irodánk munkatársához
nem szerepel
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK, VÍZUM
• magyar állampolgárok számára az Ugandában való
tartózkodáshoz vízumra van szükség
• a vízum díját az utazás ára nem tartalmazza, azt
érkezéskor vásároljuk meg az entebbe-i reptéren
• ára: 100 USD

SZERVEZÉS
• az utazás megszervezése helyi partner iroda
bevonásával zajlik
• az utazás ideje alatt angol nyelvű helyi túravezetők
állnak rendelkezésedre
• igény esetén magyar nyelvű túravezetést biztosítunk

VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
• Uganda hivatalos fizetőeszköze az ugandai shilling.
(1 Ft = kb. 12 UGX)
• amerikai dollár vagy Euro kivitelét javasoljuk,
melyet a helyszínen váltunk ugandai shilling-re
• az ugandai bankok kizárólag 2006. utáni kiadású,
sérülés és szignó mentes címleteket fogadnak el
SZÁLLÁSOK, ELLÁTÁS
• 8 éjszakát színvonalas szállodák és lodge-ok
kétágyas szobáiban töltünk
• az utazás ideje alatt teljes ellátást biztosítunk (8
reggeli, 8 ebéd, 8 vacsora)
KÖZLEKEDÉS
• bérelt terepjáróval és sofőrrel
OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK
• kötelező oltás: sárgaláz elleni védőoltás
• ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz
• Malária: Uganda fokozottan maláriával fertőzött
terület, a malária elleni gyógyszer szedése
kötelező, a tablettát a háziorvos írja fel
• ajánlott gyógyszerek: fejfájás csillapító, láz- és
fájdalomcsillapító, ragtapasz, sebfertőtlenítő, fásli,
gyomorfertőtlenítő szer, görcsoldó, kézfertőtlenítő
HASZNOS INFORMÁCIÓK
• időeltolódás: + 1 óra
• időjárás: a hőmérséklet 20-27 °C közötti, rövid,
intenzív záporok előfordulhatnak
• kommunikáció: Ugandában a szuahéli mellett az
angol a hivatalos nyelv
• mobiltelefon: a magyar mobiltelefon-szolgáltatók
rendelkeznek roaming partnerekkel, a hálózat 1800
MHz-en működik

