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UGANDA – Perła Afryki - wyprawa 
 
Trasa: Entebbe – Kampala – Park Narodowy Murchison Falls – Park 
Narodowy Kibale – Bigodi – Park Narodowy Królowej Elżbiety – Park 
Narodowy Bwindi 
 
 
 
Uganda to jeden z najmniejszych krajów Afryki – jednak zadziwia 
swoją różnorodnością. Po wylądowaniu na lotnisku w Entebbe, 

przybyszów wita napis: „Witamy w Perle Afryki”. W krajobrazie Ugandy zaznaczają się jeziora, rozległe 
lasy bambusowe, Nil, który właśnie tutaj bierze swój początek oraz imponujące wodospady. Przez 
terytorium kraju przebiega równik. Uganda jest bogata w zieleń i liczne parki narodowe, a na północy 
piętrzą się piękne góry Ruwenzori. Można tu zjeść, charakterystyczne dla tej części Afryki, zielone 
banany, zwane „matoke” i najlepsze na świecie ugandyjskie ananasy. A nade wszystko – w Ugandzie 
mieszkają wspaniali ludzie – bardzo gościnni i otwarci. W całym kraju jest jedno miasto o mentalności i 
standardach niewiele odstających od tych europejskich – to stolica, Kampala. W miastach i wsiach 
oddalonych od Kampali – dominują tradycje i przyzwyczajenia kulturowe. Turystom Uganda ma do 
zaoferowania także bogactwo swojej fauny – oprócz zwierząt, które standardowo można zaobserwować w 
trakcie afrykańskich safari, tu pierwszoplanową rolę odgrywają górskie goryle. Często do Ugandy 
przyjeżdża się właśnie dla nich. Jedno jest pewne – spotkanie z tymi łagodnymi olbrzymami będzie 
przeżyciem, które pozostanie w pamięci na długie lata. 
 
Największe atrakcje:  

 Rejs w górę Nilu do wspaniałego wodospadu Murchisona 

 Park Narodowy Kibale – na tropie szympansów 

 Park Narodowy Królowej Elżbiety – safari z widokiem na Ruwenzori 

 Rejs po Kanale Kazinga – możliwość zaobserwowania hipopotamów i krokodyli nilowych 

 Nieprzenikniony Las Bwindi – sanktuarium górskich goryli 

 Trekking po lesie w poszukiwaniu goryli 

 Przystanek na Równiku 
 

 Termin:     Cena:     
 15.03 – 25.04.2018r.   5790 zł + 3968 USD 
 09.08 – 19.08.2018r.   5790 zł + 3968 USD     
 08.11 – 18.11.2018r.   5790 zł + 3968 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Entebbe – Kampala (-/-/-)   
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do Ugandy z 
przesiadką. Po przylocie do Entebbe - transfer do Kampali, zakwaterowanie, nocleg. 
 
Dzień 2 Park Narodowy Murchison Falls (S/L/K) 
Rozpoczęcie panoramicznego przejazdu w kierunku Parku Narodowego Murchison Falls. Po drodze 
wizyta w sanktuarium nosorożców. Po przyjeździe do parku - zakwaterowanie i wyjazd na popołudniowo-
wieczorowe safari, podczas którego będzie można zobaczyć słonie, lwy, bawoły, żyrafy, antylopy i wiele 
innych zwierząt.   
 
Dzień 3 Park Narodowy Murchison Falls (S/L/K) 
Wcześnie rano rozpoczniemy bezkrwawe łowy z aparatami fotograficznymi w dłoniach. Na początek na 
celownik trafiają, zawsze z niecierpliwością oczekiwane, drapieżniki, jak lwy, gepardy czy hieny. Później, 
już na spokojnie, podziwiamy różne gatunki antylop, żyrafy, słonie, bawoły... Po intensywnie spędzonej 
pierwszej połowie dnia, powrót na lunch. Po południu udamy się na wycieczkę łodzią w górę Nilu, do 
podstawy wodospadu. Po drodze będzie możliwość obserwowania hipopotamów, krokodyli, wodnych 
antylop, a także dużej różnorodności ptaków, w tym - rzadkiego trzewikodzioba. Łódź zatrzyma się 
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zaledwie 10 m od "Diabelskiego Kotła". Będzie okazja by zrobić zdjęcia majestatycznego wodospadu 
Murchisona, który jest istnym cudem na Nilu; jego wody opadają z hukiem w dół, tworząc piękną tęczę. Po 
opuszczeniu łodzi wspinaczka na szczyt wodospadu, skąd będzie można podziwiać wspaniałą panoramę 
Nilu. 
 
Dzień 4 Park Narodowy Kibale (S/L/K)  
Wyjazd w kierunku P.N. Kibale. Czeka nas dosyć długi przejazd wzdłuż Ryftu Albertine. Po drodze 
będziemy podziwiać wzgórza, doliny, mijać lokalne wioski. 
 
Dzień 5 Park Narodowy Kibale – Bigodi (S/L/K) 
Wczesne śniadanie i przejazd do Centrum Kanyanchu na briefing przed wyprawą szlakiem szympansów. 
Będziemy oczarowani oglądając szympansy i inne naczelne, zamieszkujące ten las. W trakcie trekkingu, 
naprawdę z bliska, przyjrzymy się tym zabawnym naczelnym, z ich zachowaniami tak łudząco podobnymi 
do naszych. Warto pamiętać, że różnica w genach pomiędzy szympansem, a człowiekiem to jedynie 
1,3%. Po południu spacer po bagnach Bigodi. Jest to inicjatywa miejscowej ludności, służąca ochronie 
okolicznych obszarów. Podczas spaceru będzie okazja zobaczenia różnych gatunków ptaków i motyli, a 
także naczelnych (m. in. gerezy). Występuje tutaj także różnorodność wielu interesujących gatunków 
roślin. 
 
Dzień 6 Park Narodowy Królowej Elżbiety (S/L/K) 
Wyruszymy w malowniczą, 3-godzinną drogę do Parku Narodowego Królowej Elżbiety - poprzez region 
Kasese, słynący z Gór Ruwenzori i kraterowych jezior. Lunch i chwila relaksu w lodge. Na zakończenie 
dnia - safari przy zachodzie słońca. 
 
Dzień 7  Park Narodowy Królowej Elżbiety (S/L/K) 
O świcie safari przy wschodzie słońca. Park Narodowy Królowej Elżbiety to zróżnicowany ekosystem 
sawanny, lasów tropikalnych, rzek, bagien, jezior i wulkanicznych kraterów. Safari w parku, z widokiem na 
Rwenzori, stwarza doskonałe warunki zobaczenia lwów, lampartów, guźców, bawołów, słoni, antylop, 
kobów i topi. Po południu - rejs po słynnym kanale Kazinga. Rejs ten będzie doskonałą okazją do 
fotografowania i podziwiania przyrody, w szczególności - kolorowego i różnorodnego ptactwa. Przy 
odrobinie szczęścia istnieje możliwość zobaczenia hipopotamów i krokodyli nilowych, wylegujących się na 
słońcu z szeroko otwartymi paszczami.  
 
Dzień 8 Park Narodowy Bwindi (S/L/K) 
Safari przy wschodzie słońca. Po śniadaniu pożegnanie z Parkiem Narodowym Królowej Elżbiety i 
następnie przejazd do Parku Narodowego Bwindi, będącego domem górskich goryli. 
 
Dzień 9 Park Narodowy Bwindi (S/L/K) 
Z rana instruktaż ze strony strażnika / przewodnika. Następnie wkroczymy do sanktuarium goryli, gdzie 
rozegra się prawdziwa przygoda. Piękno lasu deszczowego jest spektakularne. Okolica - to krajobraz 
górskiego lasu, niezwykle gęstego, poprzecinanego licznymi zwierzęcymi szlakami. Czas, potrzebny na 
trekking, jak i jego miejsce docelowe, zależy od migracji tych wspaniałych naczelnych. Możliwość 
spędzenia czasu z tymi zagrożonymi, łagodnymi olbrzymami, to wspaniałe, ekscytujące doświadczenie, 
które pozostanie na długo w pamięci. Następnie spotkanie ze społecznością pigmejską - Batwa.  
 
Dzień 10 Entebbe (S/L/-) 
Wyjazd do Kampali, z krótkim przystankiem na Równiku. Transfer na lotnisko, wylot do Europy.   
 
Dzień 11 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   

 

 

 

 

 
Cena obejmuje:  
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 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Entebbe / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 opłatę wjazdową do Ugandy, 

 wizę wjazdową,  

 noclegi w hotelach 3* i 4* / obozowiskach / lodge'ach (dopłata do pokoju 1-os. 890 USD),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 przejazdy samochodem terenowym podczas safari w parkach narodowych (bagaż jedzie z 
uczestnikami w tym samym pojeździe), 

 usługi lokalnych, licencjonowanych kierowców/przewodników z j. angielskim podczas safari. 

 bilety wstępu i opłaty wjazdowe do Parków Narodowych, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 jedno pozwolenie na wejście do goryli, 

 jedno pozwolenie na tropienie szympansów, 

 wodę mineralną niegazowaną (1 butelka / na osobę / na dzień),   

 opiekę pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy,  

 lokalne opłaty i podatki rządowe w Ugandzie,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31. (bez opcji dodatkowego ubezpieczenia od chorób tropikalnych).     

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena 
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
wizy wjazdowej. 
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