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Vakkert, grønt, frodig og velsignet med en helt unik flora og
fauna - velkommen til Uganda!
Winston Churchill kalte Uganda for "The Pearl of Africa", og
Uganda er virkelig en perle av et land. Her venter frodig
regnskog, endeløse savanner og et vilt dyreliv, spesielt kjent for
store mengder av primater/menneskeaper. Også Afrikas tredje
største fjell, Mont Ngaliema, befinner seg i Uganda. Fjellet er
5109 meter høyt og er en del av Ruwenzori-fjellkjeden.
Reisen tar deg med til en rekke fantastiske safariparker:
Murchison Falls med elefanter og krokodiller, Kibale med sine
sjimpanser, Queen Elizabeth med både sjimpanser og
treklatrende løver, Bwindi med de berømte fjellgorillaene og Lake
Mburo med masse sebraer! Alt sammen prydet av idyllisk natur,
skyhøye fjell, dype sjøer, brusende elver og vidstrakte savanner.

De berømte fjellgorillaene i Bwindi

De sjeldne treklatrende løvene i Ishasha

Båttur på Nilen til spektakulære Murchison Falls

Sjimpansesafari i Queen Elizabeth National Park

https://www.benns.no/afrika/uganda
https://www.benns.no/afrika/uganda/murchison-falls-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/uganda/queen-elizabeth-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/uganda/bwindi-nasjonalpark


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise - ankomst
Uganda
Dere reiser fra Norge, og har én mellomlanding
underveis før dere ankommer Uganda og Entebbe
flyplass i Kampala senere samme dag.

På flyplassen blir dere møtt av guiden, som tar dere med
til hotellet for natten.

Måltider: Alle måltider om bord på flyet
Overnatting: Boma Guest House

Dag 2: Kampala -
Murchison Falls National
Park

Etter frokost begynner eventyret for alvor. Dere kjører
mot Ziwa Rhino Sanctuary hvor dere stopper for å
oppleve de hvite neshornene. Herfra fortsetter dere mot
det endelige målet for dagen, nemlig Ugandas største
nasjonalpark Murchison Falls National Park.

Ziwa Rhino & Wildlife Ranch
Ziwa Rhino & Wildlife Ranch ligger i
Nakasongola-området, som er det eneste stedet i hele
Uganda hvor det finnes hvite neshorn. Reintroduksjonen
av hvite neshorn i naturen i Uganda er et felles prosjekt
mellom Rhino Fund Uganda og Uganda Wildlife
Authority. Neshornreservatet ligger 176 km nord for
Kampala på veien mot Murchison Falls.

Per dags dato er det 19 hvite neshorn i det beskyttede
reservatet. Reservatet har opplevd et økende besøkstall
de siste årene, ikke bare på grunn av neshornene, men
også på grunn av det fantastiske fuglelivet og naturen i
området.

Murchison Falls National Park
Murchison Falls er som sagt Ugandas største

/afrika/uganda/murchison-falls-nasjonalpark


Krokodiller i Murchison Falls
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nasjonalpark, og har attpåtil den enorme elva Nilen
rennende tvers gjennom parken. Vegetasjonen er veldig
variert - fra savanner til tett regnskog.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Murchison River Lodge

Dag 3: Murchison Falls -
Game Drive & cruise på
Nilen
Etter en tidlig frokost blir dere hentet på lodgen og kjørt
til Lake Albert, hvor Nilen strømmer i gjennom.
Kjøreturen er utrolig vakker, gjennom Borassus Palm
Forest (palmeskog) og frodige savanner, prydet med et
rikt dyreliv. Borassus-palmene hører til under
viftepalme-familien, og er spesielt utbredt i det tropiske
Afrika, samt Asia og Ny-Guinea. De kan bli opptil 30
meter høye!

Kjøreturen er nesten som en Game Drive, da det er mulig
å spotte både løver, leoparder, hyener, elefanter,
kuantiloper, vannbukk, Oribi-antiloper og en rekke andre
ville dyr. Området er også kjent for sitt fascinerende
fugleliv, og det er ikke sjeldent man kan få øye på
sekretærfugler, hvitbrystslangeørn, savanneørn eller
kampørn. Det er også innlagt tid til lunsj på veien.

Dere ankommer Lake Albert på ettermiddagen. Her får
dere bli med på en båttur oppover Nilen til Murchison
Falls - fossefallet som har gitt navn til nasjonalparken.
Dere kommer helt tett på de spektakulære fossefallene
som faller hele 40 meter ned gjennom en 7 meter smal
kløft. Hold utkikk etter de kjempestore Nilkrokodillene,
som det er mange av i dette området.

Etter båtturen blir dere fraktet til lodgen for middag og
litt avslapning før dere tar fatt på en ny dag.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Murchison River Lodge

Dag 4: Murchison Falls -
Kibale National Park
Etter frokost i dag tar dere farvel med Murchison Falls og
fortsetter eventyret sørover i landet. Dere kjører
gjennom et landskap preget av teplantasjer så langt øye
kan se, før dere ankommer Kibale National Park.

På veien stopper dere i Fort Portal, en fantastisk liten by
som av mange betegnes som "Ugandas Sveits". Med en
beliggenhet ved foten av Ruwenzori-fjellene, er Fort
Portal et populært reisemål både for lokale og turister.
Byen er sjarmerende med en avslappet stemning, og
ligger perfekt til ved inngangen til Kibale National Park.



Leopard i Murchison Falls National Park
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Etter besøket i Fort Portal fortsetter dere mot dagens
lodge, som er Kibale Forest Camp eller Isunga Lodge.
Dere kommer frem på ettermiddagen og har resten av
dagen på egen hånd til å nyte omgivelsene. Sjekk med
hotellet for mulige aktiviteter på ettermiddagen/kvelden,
hvis ønskelig.

Kibale National Park
Kibale National Park er hjem for en rekke fuglearter, men
det er spesielt parkens enorme konsentrasjon av
primater (menneskeaper), den største i hele Øst-Afrika,
som er trekkplasteret for parken. Her finnes hele 13
forskjellige primatarter, blant annet svartluemarekatt,
rød colobus-ape, svart og hvit colobus-ape og sjimpanser.
Topp det hele med forekomsten av den relativt skye
skogelefanten, og man kan enkelt forstå hvorfor Kibale
er en så populær safaripark. Totalt lever det hele 60 slag
pattedyr i parken.

Infrastrukturen i parken er også god, så det er lett å
komme seg rundt.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kibale Forest Camp / Isunga Lodge

Dag 5: Kibale - Queen
Elizabeth National Park
Nyt en god frokost og gjør dere klare for dagens

høydepunkt: sjimpansesafari! Det er ikke mange andre
steder i verden man kan oppleve ville sjimpanser, men
Kibale og Queen Elizabeth National Park er blant de få.
Hold øyne og ører åpne - hvis dere ikke ser dem vil dere
garantert kunne høre de karakteristiske høye skrikene
som runger i jungelen.

Etter lunsj fortsetter turen til Queen Elizabeth National
Park litt lenger sør, hvor det også blir Game Drive
underveis. Parken er en av Ugandas mest populære
safariparker og strekker seg fra Ruwenzori-fjellene i
nord, langs bredden av Lake Edward helt til den fjerne
Ishasha-elven i sør, med sitt varierte landskap bestående
av savanner, våtområder og lavlandsskog.

Vel fremme i nasjonalparken innkvarteres dere på
lodgen, enten Marafiki Safari Lodge eller Kesenyi Safari
Camp.

Queen Elizabeth National Park
Queens Elizabeth National Park ligger ved foten av
Ruwenzori-fjellene i den vestlige delen av The Great Rift
Valley, som strekker seg gjennom Øst-Afrika. Parken er
nesten 2000 km2 stor og utmerker seg spesielt på grunn
av sin enorme biodiversitet med hele 95 forskjellige
pattedyr, som er den største av alle Ugandas parker. Det
er også 10 forskjellige primatarter i parken, heriblant
både sjimpanser, svart og hvit colobus, svartluemarekatt
og bavianer. Og hvor det er pattedyr, er det også rovdyr -
i parken lever deriblant løver, hyener, leoparder og
sjakaler. I parkens vestlige hjørne, i området kalt Ishasha,
kan man også finne de berømte treklatrende løvene.

https://www.benns.no/afrika/uganda/queen-elizabeth-nasjonalpark


Sjimpanse i Kibale National Park
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Det lever i tillegg hele 600 forskjellige fuglearter i parken
- det er det høyeste antallet i Uganda, det nest høyeste i
Afrika og 6. høyeste i verden. Den lange listen inkluderer
54 typer rovfugl.

Landskapet i parken er primært bestående av åpne
savanner med akacie- og vortemelktrær (Euphorbia),
men omkring Lake George er det også flere
sumpområder. Det finnes også hele 10 kratersjøer i
parken, heriblant Katwe, og helt i sør finner du
Maramagambo-regnskogen.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Marafiki Safari Lodge / Kasenyi Safari
Camp

Dag 6: Queen Elizabeth
National Park - Game
Drive & cruise på
Kazingakanalen
Nyt en tidlig Game Drive med gode muligheter for å
oppleve både løver, flodhester, bøfler, leoparder, hyener,
elefanter og de store skogsvinene. Her er det også en
stor mengde primater.

Etterpå får dere litt tid til å bare slappe av på lodgen før

lunsj. Etter lunsj blir det båttur på Kazingakanalen med
flodhester, elefanter og massevis av fugler i vente.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Marafiki Safari Lodge / Kasenyi Safari
Camp

Dag 7: Queen Elizabeth
National Park - Bwindi
Impenetrable National
Park - Game Drive i
Ishasha
Denne morgenen går turen mot Bwindi Impenetrable
National Park, som huser det som for mange er
høydepunket på hele reisen, nemlig de utrydningstruede
fjellgorillaene. Men parken er også hjem for sjimpanser,
elefanter, flere typer antiloper og en rekke fuglearter. På
veien til Bwindi blir det også en Game Drive i Ishasha,
hvor dere blant annet kan spotte de treklatrende løvene,
som området er så kjent for.

Vel fremme i Bwindi sjekker dere inn på Haven Lodge
Buhoma.

Bwindi Impenetrable National Park



Rød colobus-ape i Queen Elizabeth National Park
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Bwindi ligger ved Ugandas sørvestlige grense til Den
demokratiske republikk Kongo. Her finner dere den
største naturlige skogen i hele Øst-Afrika, samt et variert
økosystem med et vell av forskjellige pattedyr, fugler og
trær.

Ishashas treklatrende løver

Klatrer løver virkelig i trær? Det er faktisk ganske
unaturlig for løver å gjøre nettopp det. Men det finnes
altså to steder i verden hvor man kan se treklatrende
løver: Det ene er i Ishasha og det andre ved Lake
Manyara i Tanzania.

Det er forskjellige meninger om hvorfor løvene her har
denne usedvanlige atferden. En av teoriene er at de
flykter fra de mange tsetsefluene på bakken, mens andre
mener at de bare søker skygge.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Haven Lodge Buhoma

Dag 8: Bwindi - Gorilla
trekking - Lake Bunyonyi
Det er avreise tidlig denne morgenen når gorillatrekking
står på timeplanen. Forbered dere på en av verdens mest
spektakulære dyreopplevelser. Turen til fjellgorillaene

kan ta alt fra 2 til 6 timer, men er definitivt verdt strevet.

Dere går sammen med en erfaren ranger som, i tillegg til
å fortelle dere om gorillaene og deres atferd, også vil
introdusere dere til områdets øvrige flora og fauna. Etter
turen kjører dere videre mot dagens overnattingssted,
nemlig Birds Nest Resort, som ligger helt nede i
sjøkanten ved Lake Bunyonyi.

Når dere ankommer resortet kan dere bare lene dere
tilbake og virkelig ta inn dagens store opplevelser. Birds
Nest Resort er et behagelig og moderne resort med en
god restaurant og bar.

Lake Bunyonyi

Lake Bunyonyi sies å være Afrikas nest dypeste innsjø
med sine 900 meter på det dypeste. Innsjøen huser også
hele 29 øyer, hvor de mest fremtredende nok er
Akampene Island (bedre kjent som "Punishment Island"),
Bushara, Kyahugye, Bwama & Njuyeera og Bucuranuka.
Som den dypeste innsjøen i Uganda er Lake Bunyonyi
også hjem for en mengde otere, samt et rikt fugleliv som
trives omkring breddene.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Birds Nest Resort

/afrika/uganda
/afrika/tanzania/lake-manyara
/afrika/tanzania/lake-manyara
/afrika/tanzania


Treklatrende løver i Ishasha
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Dag 9: Lake Bunyonyi -
Lake Mburo - Game Drive
Etter frokost fortsetter dere til en annen innsjø, nemlig
Lake Mburo, hvor det blir en ny Game Drive.

Lake Mburo
Lake Mburo National Park er kjent som "Home of the
Zebras". Her finnes det blant annet en stor mengde
Burchell's sebraer. Parken er ellers preget av savanner,
akacietrær og andre ville dyr. Lake Mburo er også
Ugandas beste sted for å oppleve de enorme
Eland-antilopene, topier og impaler.

Lake Mburo er den største av parkens 5 innsjøer, og her
finner dere både flodhester, krokodiller og en rekke
vannfugler. Sumpområdene like ved huser også
Sitatunga-antilopen.

Som noe relativt nytt kan man også oppleve den berømte
Rothschild's sjiraffen, som er innført i parken fra
Murchison Falls.

Måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Rwakobo Rock

Dag 10: Lake Mburo -
Entebbe/Kampala -
hjemreise
Det blir en tidlig morgen når dere skal ut på både en
guidet "walking safari" og Game Drive. Frokosten venter
etter den tidlige morgenturen.

På ettermiddagen er det på tide kjøre tilbake til Kampala
og flyplassen for vende nesen hjemover igjen.

Forleng reisen med badeferie eller mer safari?

Det er selvsagt mulig å forlenge reisen, for eksempel med
noen avslappende dager på Zanzibar eller ved
Kenya-kysten, eller om dere ønsker å utforske andre
safariland som Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya,
Namibia eller Sør-Afrika.

Måltider: Frokost og lunsj

Dag 11: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge igjen.

/afrika/tanzania/zanzibar
/afrika/kenya/kenya-kysten
/afrika/botswana
/afrika/tanzania
/afrika/zimbabwe
/afrika/kenya
/afrika/namibia
/afrika/sor-afrika
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Reiseperiode September - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
50 098,00 NOK

Tillegg for enkeltrom
5 795,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
50 098,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
51 698,00 NOK

Antall deltakere på reisen:
Min. 2 og maks. 8.

Tilleggskostnad:
I tillegg til prisene over kommer et Gorilla Permit på USD 600 (USD 700 for avreise etter 01. juli 2020) som skal
betales lokalt. For avreise etter den 01. juli 2020 vil det også være et tillegg for sjimpanse trekking som betales lokalt
på USD 50 pr. person.

Reisen kan også arrangeres som en privat reise med avreise på ønsket dato.



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 t/r inkl. skatter og avgifter

1natt på Boma Guest House i Kampala

2netter på Murchison River Lodge

1natt på Kibale Forest Camp eller Isunga Lodge

2netter på Marafiki Safari Lodge eller Kasenyi Safari
Camp

1natt på Haven Lodge Buhoma i Bwindi

1natt på Birds Nest Resort i Lake Bunyonyi

1natt på Rwakobo Rock i Lake Mburo

Alle utflukter som beskrevet i reiseplanen

Alle måltider på turen

Vann på turen

Profesjonell og erfaren engelsktalende guide

Transport i 4x4 landcruiser

Transport til og fra flyplassen i Entebbe

Entréer og parkavgifter

Lokale skatter

Drikkevarer utover vann på turen

Valgfrie/øvrige utflukter

Tips

Reiseforsikring

Visum

Vaksiner (kontakt din fastlege)

Gorilla Permit - USD 700 per person

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/det-beste-av-uganda-29075?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/det-beste-av-uganda-29075%3E

