
Se sjimpanser og fjellgorillaer i
Uganda

Se sjimpanser og fjellgorillaer i
Uganda

26 998,-
Pris per person - Fra kr

11 dager
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Muligheten for å komme helt tett på de truede fjellgorillaene er
hovedfokuset på denne spesielle safarien. Dere blir med på en
vandreopplevelse blant sjimpanser i Budongo Forest Reserve, og
blir med på et båtcruise i Murchison Falls National Park, hvor
imponerende fossefall på Nilens rute venter på dere - i tillegg til
det klassiske afrikanske dyrelivet med elefanter og bøfler.
Fjellgoriallene lever kun to steder i verden. På denne
Nomad-turen med engelsktalende guide, har dere mulighet for å
besøke et av disse to stedene. Dere blir med til Bwindi
Impenetrable Forest i Uganda, hvor sjansen for å komme helt tett
på disse flotte dyrene er svært stor. Underveis på turen rundt i
Uganda bor dere på noen hyggelige steder med herlig sjarm.

Se flotte Murchison Falls

Opplev elefanter og bøfler i Murchison Falls National
Park

Bli med på en vandretur blant sjimpanser i
Budongoskogen

Ta en seiltur på Nilen i Budongo Central Forest
Reserve

Mulighet for Gorilla-trekking i Bwindi Impenetrable
Forest

https://www.benns.no/autentiske-opplevelser-i-afrika-med-nomad
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Dag 1: Fly fra Norge -
Kampala
Dere forlater Norge og flyr med ett enkelt stopp
underveis mot Kampala, hovedstaden i Uganda.

Dag 2: Ankomst til
Kampala. Transfer til
hotellet
Dere lander på flyplassen Entebbe i Kampala, Uganda.
Etter innreiseformalitetene er overstått, og dere har fått
bagasjen, møtes dere av en BENNS-representant, som
sørger for transporten til hotellet deres i Kampala.

Resten av dagen i Kampala er på egenhånd. Mange
husker sikkert Kampala fra de usikre tidene under

diktatoren Idi Amin. Men siden 1986 har Museveni sittet
ved makten og ført Uganda fra en tilbakestående
situasjon, til å være et driftig og moderne land. Dette har
naturligvis satt sitt preg på Kampala, men det betyr ikke
at man unngår kaotisk trafikk, masse gateselgere,
overfylte busser og konstant dyttende taxier. Men det er
jo en del av sjarmen.

Hvis dere drar opp til Nakasero Hills finner dere dyre
hoteller, grønne parkområder, regjeringsbygg,
ambassader og eksklusive leilighetskomplekser. Det er
også her man finner de mer hippe kafeene, barene og
restaurantene, som spesielt besøkes av utstasjonerte
vestlendinger.

Det blir ikke mye tid til å oppleve Kampala, men la oss
liste opp de mest nevneverdige attraksjonene:

Mengo Palace, tidligere hjemmet til kongen av
Buganda
Uganda Museum
Kasubi Tombs, Bugandakongenes graver.



Sjimpanse
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UNESCO-beskyttet siden 2001.
Uganda Martyr's Shrine, historisk sted i Kampala
Rubagakatedralen
Parlamentet
Bulange Royal Building

Overnatting: Hillside Plaza Hotel Kampala eller
tilsvarende

Dag 3: Kampala - Masindi
Det er avgang fra hotellet deres i Kampala. Dere møter
Nomad-guiden deres i hotellets lobby, hvor det så er
avgang med Nomad-trucken mot Masindi, som er målet i
dag.

Masindi er en behagelig, men liten landsby med støvete
veier og litt falmet kolonisjarm. Det er den siste byen før
Murchison Falls National Park, og derfor den ordentlige
basen for opplevelser i parken.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kabalega Resort eller tilsvarende

Dag 4: Masindi - Budongo |
Murchison Falls NP |
Sjimpanse trekk
I dag venter den første store dyreopplevelsen på denne
safarituren. Dere skal i formiddag besøke Budongo
Forest Reserve.

Budongo er et 825 km2 stort jomfruelig
regnskogsområde i den sørlige enden av Murchison Falls
National Park, som er berømt for sin store populasjon av
sjimpanser spesielt. Man antar at det er mellom 600 -
700 sjimpanser i skogen. Guiden deres tar dere med på et
trekk gjennom skogen for å lete etter sjimpansene.

Utover sjimpanser, er skogen hjemstedet til hele 366
fuglearter. Selv om dyrene er hovedfokuset her, er
skogen også berømt for sine enorme mahognitrær.

Besøket i skogen sørger for en spennende og annerledes
utflukt. Man får et helt annet syn på sjimpanser etter
dette...

Etter besøket i Budongoskogen fortsetter de eventyrlige
natur- og dyreopplevelsene med en båttur på Nilen for å
jakte på enda mer dyreliv.

Parken er Ugandas største og byr på masse dyr, med
gode muligheter for å se giraffer, løver, antiloper,
vannbukker, bøfler, flodhester og ikke minst



Fargerike fugler i jungelen
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nilkrokodiller.

Høydepunktet på denne aktiviteten er muligens utsikten
over Murchison Falls, hvor enorme mengder vann brøler
43 meter i dypet, før det løper videre ut i Lake Albert. Et
makeløst syn.

MERK: Hvis det er mer enn 12 deltakere på turen, vil
man bli delt opp i to grupper. Den ene gruppen starter da
med et sjimpanse trekk, og de andre drar på båttur - og så
bytter man på ettermiddagen.

Dagens høydepunkter: Sjimpanse trekk | Båttur på Nilen
| Murchison Falls
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kabalega Resort eller tilsvarende

Dag 5: Masindi - Lake
Kikorongo
Denne morgenen forlater dere Masindi og Murchison
Falls National Park. Turen går i dag gjennom Ugandas
flotte natur og frodige landskap til Lake Kikorongo i
nærheten av Queen Elizabeth National Park. Dere
overnatter på en bakketop med utsikt til Lake Kikorongo.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj & middag
Overnatting: Simba Safari Camp, Lake Kikorongo

Dag 6: Lake Kikorongo -
Lake Bunyonyi
Etter frokost er det avgang mot det sørlige Uganda. Dere
kommer til å krysse ekvator på denne turen mot Lake
Bunyonyi. Det er 300 km til Lake Bunyonyi, så len dere
tilbake i setet og nyt synet av det spennende landskapet
Uganda har å by på.

Dere kommer frem til overnattingsstedet ved Lake
Bunyonyi, der dere skal bo i 3 netter.

Velkommen til Lake Bunyonyi, som kanskje er den
flotteste sjøen i Uganda. Lake Bunyonyi betyr 'stedet
med mange små fugler', som antyder hva man kan
forvente av dyrelivet ved sjøen.

Sjøen innkapsler intet mindre enn 29 små øyer, og de
bratte fjellsidene langs sjøen er preget av intens
landbruksdyrkning anlagt som terrasser, som leder
tankene rett til Bali. Et vakkert syn, som kanskje er enda
flottere på morgenen, når tåken ligger over landskapet
og langsomt forsvinner.

Fjellgorillaer lever kun to steder

Fjellgorillaene lever kun to steder i verden. I
grenseområdet mellom Kongo, Uganda og Rwanda ligger
nasjonalparken Virunga, hvor den største bestanden av
fjellgorillaer lever. Det lever cirka 600 gorillaer i dette
området. Den andre bestanden av fjellgorillaer lever i



Gorillaer i Uganda
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Bwindi Impenetrable Forest i den sørlige delen av
Uganda, og her er det anslått å være 400 gorillaer.

Denne kvelden vil det være et informasjonsmøte,
arrangert av guiden deres. Guiden vil fortelle mer om det
forestående møtet med reisens altoverskyggende
høydepunkt, møtet med fjellgorillaene.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Dag 7: Lake Bunyonyi |
Gorilla Trekk
Det er satt av to dager til Gorilla Trekk. Det betyr IKKE
at dere skal på trekk i 2 dager, men det er et begrenset
antall personer som daglig får lov til å dra på Gorilla
Trekk, og derfor er det uvisst hvilken dag trekket blir på.

Fjellgorillaene er en sterkt truet dyreart, og man regner
med at det totalt er en koloni på kun 650 igjen.

Fjellgorillaene respekterer ikke de naturlige grensene, og
vandrer frem og tilbake mellom Uganda, Rwanda og den
demokratiske republikken Kongo, så man er aldri helt
sikker på hvor de er.

Ideelt sett foregår trekket i Uganda, men det vil avhenge

av om det gis tillatelse her. Alternativt vil det bli søkt om
tillatelse til trekk i enten Rwanda eller DR Kongo. Dette
vil informeres om på forhånd. Vi har dog blitt opplyst om
at det ikke har vært problemer med tillatelsene i Uganda
de siste årene, så det forventes at trekket skjer her.

Hvis dere ikke drar på trekk den første dagen, vil det
være mulig å booke en utflukt til en pygme landsby.
Området ved sjøen byr for øvrig på gode muligheter for å
klatre, gå tur eller leie en mountain bike og sykle rundt i
landskapet.

Dagens høydepunkt: Gorillatrekk (tilleggskjøp) |
Alternativt besøk i Pygme landsby (tilleggskjøp)
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Dag 8: Lake Bunyonyi |
Gorilla Trekk
Denne andre dagen er beregnet som en alternativ dag for
Gorillatrekket. Hvis dere var på trekk i går er det i dag
mulighet for at booke en utflukt til en pygme landsby.
Utover dette, er der gode muligheter for å vandre rundt i
området ved Lake Bunyonyi, og evt. leie en mountain
bike og sykle rundt.

Dagens høydepunkt: Gorillatrekk (tilleggskjøp) |



På tur rundt i Uganda. Foto: Nomad

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Alternativt besøk i Pygme landsby (tilleggskjøp)
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Dag 9: Lake Bunyonyi -
Kampala
Etter tre fantastiske dager i det sørlige Uganda, sammen
med de unike fjellgorillaene, er det tid for å kjøre tilbake
til Kampala. Den lange kjøreturen tilbake til Kampala er
en god mulighet for å slappe av i trucken, og trekke inn
alle innblikkene for safarireisen i Uganda, og dele
opplevelsene med deres medreisende.

Sent på ettermiddagen ankommer dere hotellet deres i
Kampala, Hillside Plaza Hotel, hvor dere allerede har
tilbrakt en natt.

Kvelden har dere på egenhånd.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Hillside Plaza Hotel, Kampala

Dag 10: Kampala - Norge
eDet er tid for å vende hjem til Norge. Ute på dagen er

det arrangert transfer fra hotellet til Entebbe flyplass
med flyavgang ute på kvelden mot Norge. Det er ett
enkelt stopp underveis.

Alternativ: Forleng safarireisen med en badeferie

Det vil være naturlig å kombinere de sansemettende
safariopplevelsene med noen avslappende dager ved
havet. Vi anbefaler enten Kenyakysten eller Zanzibar. Vi
har masse muligheter til dere. Ring og hør om
mulighetene.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og mat på
flyreisen

Dag 11: Tilbake i Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.
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Reiseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
26 998,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
28 998,00 NOK

Reiseperiode August - 14. desember  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
26 998,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
27 398,00 NOK

BEMERK!
Gorilla permit er ikke inkludert i reiseprisen.

Aktivitetspakke (inkludert):

Sjimpanse-trekking ved Murchison Falls
Elvecruise på Nilen

Ekstra aktiviteter (tilleggskjøp):

Ziwa Rhino Walk
Gorilla trekk i Bwindi
Besøk i Pygme-landsby i Kabale
Leie av Mountain Bike ved Lake Bunyoni
Leie av kano ved Lake Bunyoni

Reis med god samvittighet
Deres "green seat" på reisen betyr at du er med på å begrense reisens CO2-utslipp. Pengene går uavkortet til
beplantning av paradistrær i Afrika. Paradistreet er en av de plantene i verden som suger opp mest CO2. 1 hektar
med paradistrær kan suge opp like mye CO2 tilsvarende resultatet hvis man fjernet 37 biler fra veiene i et år. Dere er
derfor med å støtte en god sak, til gaven for alle.

Deltakerantall
Reisen gjennomføres ved min. 4 deltakere og maks 20 deltakere. Dere reiser sammen med andre.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly fra Norge til Entebbe tur/retur inkl. skatter og
avgifter

Transfer fra flyplassen til hotellet i Kampala

1natt på hotell i Kampala inkl. frokost

7dagers Nomad-afrikareise med 6 overnattinger iht.
programmet

6xfrokost, 7 x lunsj, 6 x middag

2engelsktalende guider fra Nomad

Sjimpanse-trekking

Seiltur på Nilen

Dere reiser med andre og med maks 20 personer i
gruppen

1natt på hotell i Kampala inkl. frokost

Transfer fra hotellet i Kampala til flyplassen

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter, måltider og transfers som ikke er nevnt i
programmet

Gorilla Permit 730-830 USD pr. person

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/gorilla-encounter-i-uganda-105389?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/gorilla-encounter-i-uganda-105389%3E

