Det bedste af Uganda

Winston Churchill kaldte Uganda for "The Pearl of Africa", og
Uganda er en sand perle af et land. Uendeligt smukt, grønt og
frodigt og velsignet med en flora og fauna, som man kun kan
drømme om. Frodig regnskov, savanne, masser af dyr herunder
primater, og med sine 5.109 meter over havet tilmed Afrikas
tredje højeste bjerg, Mount Stanleys i Rwenzori bjergkæden.

11 dage
Fra-pris pr. person i kr.

35.298,-

En fantastisk rundrejse, der tager jer med til en perlerække af
safariparker lige fra Muchisons Falls med elefanter og krokodiller,
Kibale med chimpanser, Queen Elizabeth med chimpanser og
træklatrende løver, Bwindi med bjerggorillaer og Lake Mubro
med masser af zebraer. Altsammen i skyggen af blændende
smuk natur med tårnende bjerge, dybe søer, brusende floder og
vidtstrakt savanne.
11 dages unik safarirejse i et smukt land.
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Murchison Falls med Game Drive & tur på floden
Kibales mange aber & Queen E. NPs chimpanser
Gorilla Trekking i Bwindi Impenetrable Forest
Lake Mburos mange zebraer

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse Danmark |
Ankomst Uganda
Der er afgang fra Danmark med retning mod Uganda.
Der er et enkelt flyskifte undervejs, som oftest i
Amsterdam. Nyd flyveturen, hvor der serveres både mad
og drikke og underholdning på skærmene i flyet.
Det er muligt at flyve fra København, Aalborg, Billund
eller Hamborg. Hør nærmere.
I ankommer til Entebbe lufthavnen i Kampala, Uganda
senere om aftenen samme dag. Efter at bagagen er
modtaget og indrejseformaliteterne overståede,
modtages I i lufthavnsterminalen af jeres guide, der tager
med jer hen til jeres indkvartering for natten. I skal bo på
Boma Guest House, der ligger nær lufthavnen.
Måltider: Forplejning ombord på flyet
Indkvartering: Boma Guest House
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Dag 2: Kampala Murchison Falls National
Park
Efter morgenmaden begynder jeres Uganda eventyr for
alvor. I kører gennem Kampala og fortsætter til Ziwa
Rhino Sanctuary, hvor der gøres stop. Her kan I opleve
det hvide næsehorn, der er på vej til at blive genindført i
Uganda. Fra Ziwa Rhino Sanctuary fortsætter I frem mod
dagens slutmål, som er Ugandas største nationalpark,
Murchison Falls National Park.
Ziwa Rhino & Wildlife Ranch
Ziwa Rhino & Wildlife Ranch ligger Nakasongola
området og er det eneste sted med vilde hvide næsehorn
i Uganda. Gen-introduktionen af hvide næsehorn i
naturen i Uganda er et fælles projekt mellem Rhino Fund
Uganda og Uganda Wildlife Authority.
Næsehornsreservatet ligger 176 km nord for Kampala på
vejen mod Murchison Falls National Park og er som sagt
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Rejser til Uganda | Krokodiller i Murchison Falls

det eneste sted, hvor I kan se og opleve det hvide
næsehorn i naturlige, men beskyttede omgivelser.
For nuværende er der 19 hvide næsehorn i reservatet.
Reservatet har set et stigende besøgstal de senere år og
er ideelt for at se dels næsehornene dels at spotte fugle,
gå ture i naturen og slappe af.
Murchison Falls National Park
Murchison Falls er som nævnt Ugandas største
nationalpark med Nilen flydende midt igennem parken
og med en meget varieret vegetation gående fra savanne
til tæt regnskov. Læs mere om Murchison Falls National
Park.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Murchison River Lodge

Dag 3: Murchison Falls |
Game Drive & cruise på
Nilen
Efter en tidlig morgenmad er der afgang for dagens
oplevelser. I skal køre fra jeres lodge til Lake Albert, hvor
Nilen strømmer nordpå. Vejen frem til Lake Albert er
fyldt med dyre- og naturoplevelser. Køreturen er
uendelig smuk, og I kommer gennem frodig savanne,
gennem Borassus Palm Forest og flad græssteppe, inden

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

I når til Lake Albert. Borassus palmer hører til
viftepalmerne, der er meget udbredte i det tropiske
Afrika, Asien og Ny Guinea. De kan blive op til 30 m. høje.
Køreturen til Lake Albert har karakter af et Game Drive,
og her er masser af muligheder for at spotte løver,
leoparder, hyæner, bøfler, elefanter, koantiloper,
vandbukke, Oribi antiloper og meget andet vildt. Fugle er
her masser af, og det er ikke sjældent at se
sekretærfugle, hvidbuget slangeørn, rovørne, kampørne,
svalehalebiædere og mange flere.
På vejen er der indlagt frokost.
I er fremme ved Lake Albert om eftermiddagen. Her
stiger I ombord på en båd, der tager jer op ad Nilen frem
mod Murchison Falls; vandfaldet, der har givet navn til
parken. Fremme ved faldene har I et helt tæt kig til de
enorme mængder af vand, der falder de godt 40 meter
ned gennem den 7 meter smalle kløft. Hold godt udkig
efter de kæmpestore Nil-krokodiller, som der er mange
af i dette område.
Efter sejlturen vender I tilbage til jeres lodge for middag
og afslapning.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Murchison River Lodge
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Rejser til Uganda | Leopard i Murchison Falls NP

Dag 4: Murchison Falls Kibale National Park
Efter morgenmaden er der opbrud fra Murchison Falls
området. I kører nu sydpå gennem masser af teplantager
mod næste rejsemål, som er Kibale National Park. På
vejen stopper I i Fort Portal. Fort Portal er en fantastisk
lille by. Af mange betegnes stedet som Ugandas
'Schweiz'. Beliggende ved foden af Rwenzori bjergene, er
Fort Portal et populært rejsemål for såvel lokale som for
turister. Byen er charmerende og afslappet med
laid-back stemning. Fort Portal ligger ved indgangen til
Kibale National Park.
Efter besøget i Fort Portal fortsættes der mod jeres
indkvartering, som Kibale Forest Camp, alternativt
Isunga Lodge. I er fremme her om eftermiddagen. Resten
af dagen er nu på egen hånd til at nyde omgivelserne.
Check med hotellet for mulige aktiviteter om
eftermiddagen/aftenen.
Kibale National Park
Kibale National Park er hjemsted for et stort antal
forskellige fugletyper, men det er især parkens enorme
koncentration af primater, det største antal Østafrika,
der udmærker parken. Her finder I hele 13 forskellige
arter af primater herunder L'Hoest aben, den røde
colobus abe, den sort-hvide colobus abe og chimpanser.
Læg hertil forekomsten af den sky skovelefant, og man
forstår, hvorfor Kibale er så populær en safaripark. I alt
lever der 60 slags pattedyr i parken.
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Selve infrastrukturen i parken er glimrende, og man
kommer således let rundt.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Kibale Forest Camp / Isunga Lodge

Dag 5: Kibale - Queen
Elizabeth NP | Chimpanse
trek
Nyd morgenmaden på lodgen. Straks efter morgenmaden
venter nye dyreoplevelser. Ikke mange steder i verden
kan man opleve vilde chimpanser. Men det kan man i
Uganda, og Kibale National Park er, sammen med
morgendagens park Queen Elizabeth National Park,
perfekte steder at opleve den fantastiske abe. Kibale
National Park har en af de smukkeste, tropiske skove i
Uganda. Hold øjne og ører åbne for at spotte chimpanser.
Ser I dem ikke, kan I garanteret høre dem med deres
karakteristiske, høje skrig.
Inden længe er der frokost, og efter frokosten fortsætter
Uganda eventyret i den næste nationalpark lidt længere
sydpå, Queen Elizabeth National Park. Der er Game
Drive på vejen til parken. Denne park er en af Ugandas
mest populære og strækker sig fra Rwenzori-bjergene i
nord, langs med bredden af Lake Edward til den fjerne

www.benns.dk

Rejser til Uganda | Chimpanse i Kibale National Park

Ishasha flod i syd med et forskelligartet naturlandskab,
gående fra savanne og vådområder til lavlandsskov.
Fremme i Queen Elizabeth National Park indkvarteres i
på jeres lodge, Marafiki Safari Lodge, alternativt Kesenyi
Safari Camp.
Queen Elizabeth National Park
Queens Elizabeth National Park blev i 1952, af det
daværende britiske styre, udnævnt til at hedde Kazinga
National Park. Før den udnævnelse havde området
været vildtreservat siden 1920'erne og blev kaldt Lake
Edward & Lake George Game Reserves. Allerede i 1954
fik parken sit nuværende navn til minde om besøget af
den engelske konge i det år. Diktatoren Idi Amin forsøgte
senere at omdøbe parken til Rwenzori National Park,
men det løb ud i sandet.
Parken ligger ved foden af Rwenzori bjergene i den
vestlige del af The Great Rift Valley, der løber gennem
Østafrika. Parken er næsten 2.000 km2 stor og
udmærker sig ved en enorm biodiversitet med hele 95
forskellige pattedyr, som er det højeste af alle parker i
Uganda. 10 forskellige typer af primater lever i parken,
heriblandt masser af chimpanser, sort og hvid colobus,
L'Hoest aben og bavianer. Hvor der er pattedyr er der
også rovdyr, og parken rummer bl.a. stribel sjakal, løver,
plettet hyæne og leopard.

slags rovfugle er på listen.
Queen Elizabeth National Park er Ugandas mest
populære safaripark, og i parkens vestlige hjørne finder
man Ishasha-området med de berømte træklatrende
løver.
Landskabsmæssigt er parken primært åben savanne med
acacie- og vortemælktræer, men omkring Lake George er
der flere sumpområder. I parkens sydlige del finder man
Maramagambo skovområdet. Hele 10 kratersøer findes
indenfor parken.
Queen Elizabeth National Park er en unik
sammensmeltning af flere naturundere som den 45 km
lange Kazinga kanal, den dybe Kyambura kløft med den
tropiske regnskov med chimpanserne, den gamle
regnskov ved Maramagambo, de træklatrende løver i
Ishasha og saltsøer som Katwe.
En unik park på mange måder og et must at besøge ifm.
en rejse til Uganda.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Marafiki Safari Lodge / Kasenyi Safari
Camp

Hele 600 forskellige slags fugle lever i parken, det
højeste antal i nogen park i Uganda, det næsthøjeste
antal i Afrika og det 6. højeste i hele verden. Hele 54
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Rejser til Uganda | Rød Colobus i Queen Elizabeth NP

Dag 6: Queen Elizabeth NP
| Game Drive & cruise på
Kazinga kanalen

Dag 7: Queen Elizabeth NP
- Bwindi Impenetrable NP |
Game Drive i Ishasha

Nyd et tidligt Game Drive med gode muligheder for at
spotte de over 100 forskellige pattedyr, der lever i
parken. I blandt disse tæller løver, flodheste, bøfler,
leoparder, hyæner, elefanter og det store, men sky,
skovsvin. Her er der ligeledes masser af primater
heriblandt chimpanser, sort og hvid colobus, sortansigtet
rød colobus, rødhalede aber og bavianer.

Der er afgang denne morgen mod Bwindi Impenetrable
National Park, som gemmer på måske højdepunktet på
rejsen; nemlig muligheden for at komme tæt på de
udrydningstruede menneskeaber, bjerggorillaerne. På
vejen til Bwindi er der indlagt et Game Drive i Ishasha,
hvor det er muligt at spotte de træklatrende løver, som
dette område er så kendt for. Herefter det videre mod
Bwindi. Gorillaerne er klart Bwindis handelsmærke, men
her er også chimpanser, elefanter, flere typer af antiloper
og mange typer af fugle.

Tilbage til lodgen for at slappe af og lade de mange
oplevelser bundfælde sig lidt. Frokosten kalder snart, og
efter frokosten er det tid til nye oplevelser med en
bådtur på Kazingakanalen med flodheste, elefanter og
masser af fugle.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Marafiki Safari Lodge / Kasenyi Safari
Camp

Fremme i Bwindi indkvarteres I på Haven Lodge
Buhoma, som ligger lige på grænsen til parken i det
nordøstlige hjørne nær nationalparkens hovedkvarter,
hvorfra gorillaturene starter. Der er god plads omkring
lodgen, og her er en fantastisk udsigt over
bjergregnskoven og det kuperede terræn.
Bwindi Impenetrable National Park
I det sydvestlige Uganda på grænsen til Den
Demokratiske Republik Congo ligger Bwindi
Impenetrable National Park.
Her finder I den største naturlige skov i hele det østlige
Afrika. Et fantastisk varieret øko-system med et væld af
forskellige pattedyr, fugle og ikke mindst træer. læs mere
om Bwindi Impenetrable National Park.
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Rejser til Uganda | Træklatrende løver i Ishasha

Ishashas træklatrende løver
Klatrer løver virkelig i træer? Faktisk er det ganske
unaturligt for løver at klatre i træer. Men ikke desto
mindre er der to steder i verden - og kun to steder, hvor
man kan se træklatrende løver. Det ene sted er i Ishasha
området, som er en del Queen Elizabeths National Park i
Uganda, og det andet sted er ved Lake Manyara i
Tanzania (også et safariområde med BENNS).
Der er forskellige meninger om, hvorfor løverne her har
denne usædvanlige adfærd. En af teorierne er, at de
flygter fra de mange tsetse-fluer ved jorden, mens andre
mener, at de søger skygge for varmen. Ingen ved det dog
præcist, men faktum er, at de klatrer op i træerne og ser
ud til at hygge sig der.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Haven Lodge Buhoma

Dag 8: Bwindi
Impenetrable NP | Gorilla
trekking | Lake Bunyonyi
Der er tidlig afgang for den forestående gorilla trekking. I
kan godt forberede jer på en af de mest bjergtagende
dyreoplevelser, som vores klode kan byde på. Trekket til
bjerggorillaerne kan tage fra 2 - 6 timer, men det er hele
umagen værd. I ledsages af en erfaren ranger, der udover
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at fortælle jer om gorillaerne og deres adfærd,
introducerer jer til områdets øvrige flora og fauna. Efter
trekket kører I videre mod jeres indkvarteringssted for
natten, Birds Nest Resort, der ligger ned til bredden af
søen Lake Bunyonyi.
Fremme ved resortet er det tid til at slappe af oven på
dagens unikke oplevelser. Birds Nests Resort er et godt
resort med alle moderne bekvemmeligheder med god
restaurant og bar.
Lake Bunyonyi
Lake Bunyonyi menes at være den næstdybeste sø i
Afrika med 900 m på det dybeste sted. Søen brydes af
hele 29 øer. De mest prominente af disse 29 øer er
Akampene Island, også kendt som 'punishment island',
Bushara, Kyahugye, Bwama & Njuyeera og Bucuranuka.
Som den dybeste sø i Uganda er Lake Bunyonyi hjemsted
for oddere. Omkring søen trives ligeledes mange, mindre
fugle.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Birds Nest Resort

Dag 9: Lake Bunyonyi Lake Mburo NP | Game
drive om aftenen
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Rejser til Uganda | Bwindi Impenetrable Forest

Efter morgenmaden fortsættes fra Lake Bunyonyi til
endnu et søområde ved Lake Mburo og nationalparken
der. Fremme ved parken er der straks Game Drive.
Lake Mburo
Lake Mburo National Park er kendt som 'Home of the
Zebras'. Her findes masser af Burchell's zebraer. Parken
har udpræget savanne med masser af acacietræer og
rummer masser af forskelligt vildt. Parken er bl.a. det
bedste sted i Uganda at se den enorme Eland-antilope, så
vel som topi og impalaer. Hertil kommer adskillige typer
af fugle, der typisk holder til i acacietræer.
Lake Mburo er den største af 5 søer, der ligger indenfor
parkens grænser. Her finder I flodheste, krokodiller og et
større udvalg af vandfugle. Sumpområderne nær søerne
gemmer på Sitatunga antilopen.
Som noget relativt nyt kan man i Lake Mburo parken
spotte den berømte Rothschild giraf, der er indført fra
Murchison Falls National Park. Det har gjort safari i
denne park endnu mere interessant.

Dag 10: Lake Mburo Entebbe/Kampala hjemrejse
I står tidligt op for at gå ud på en guidet 'walking safari'
og på et Game Drive. Morgenmaden venter efter de
tidlige morgenoplevelser. Om eftermiddagen er det tid til
at køre tilbage til Kampala for ud på aftenen at stige
ombord på flyet i Entebben lufthavnen og flyve retur til
Danmark. Der er et flyskifte undervejs.
Forlæng rejsen med badeferie/mere safari? Det er
naturligvis muligt at få nogle afslappende dage ved havet,
enten ved Kenya kysten eller på Zanzibar. Eller måske
lidt mere safari i Kenya eller Tanzania.
Mulighederne er mange for flere afrikanske oplevelser.
Ring og hør om mulighederne.
Måltider: Morgenmad og frokost

Lake Mburo byder på særligt gode forhold til 'walking
safaris'.
Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Rwakobo Rock

Dag 11: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode September - december - Fra-pris i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
35.298,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-pris i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
35.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-pris i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
36.698,00 DKK

Antal deltagere på rejsen:
Minimum 2
Maksimum 8
Tillæg for enkeltværelse er 4.395,-
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transport til og fra lufthavnen i Entebbe

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Alle måltider på turen

Gorilla Permit på 700 USD - betales sammen med
depositummet

Safari / program som angivet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Professionel og erfaren engelsktalende guide
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Transport i 4x4 landcruiser
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Entréer og parkafgifter
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her
Indkvartering som beskrevet
Alle aktiviteter som beskrevet (undt.
tilkøbsmuligheder)
Chimpanse trekking
Vand på turen
Lokale skatter
Afgift til pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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