Se chimpanser og
bjerggorillaer i Uganda

Muligheden for at komme helt tæt på de truede bjerggorillaer er
hovedfokus for denne meget specielle dyresafaritur, men I
kommer også på en vandreoplevelse blandt chimpanser i
Budongo Forest Reserve og på et bådcruise i Murchison Falls
National Park, hvor imponererende vandfald på Nilens rute
venter jer samt et spændende klassisk afrikansk dyreliv med
elefanter og bøfler.

11 dage
Fra-pris pr. person i kr.

19.698,-

Bjerggorillaerne lever kun to steder i verden. På denne Nomad
tur med engelsktalende guide har I mulighed for at besøge det
ene. I kommer til Bwindi Impenetrable Forest i Uganda, hvor
chancen for at komme helt tæt på disse flotte dyr er meget stor.
Undervejs på turen rundt i Uganda bor I hyggelige steder med
skøn charme.

Se de smukke Murchison Falls
Oplev elefanter og bøfler i Murchison Falls National
Park
Tag med på vandretur blandt chimpanser i Budongo
skoven
Kom på sejltur på Nilen i Budongo Central Forest
Reserve
Mulighed for Gorilla trek i Bwindi Impenetrable
Forest
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Dagsprogram
Dag 1: Fly fra Danmark Kampala
I forlader Danmark og flyver med et enkelt stop
undervejs mod Kampala, hovedstaden i Uganda.

Dag 2: Ankomst til
Kampala. Transfer til hotel
I lander i Entebbe lufthavnen i Kampala, Uganda. Efter
indrejseformaliteterne er overståede, og I har fået jeres
bagage, mødes I af en BENNS repræsentant, der har
sørget for transport til jeres hotel i Kampala.
Resten af dagen i Kampala er på egen hånd. Mange
husker sikkert Kampala fra de usikre dage under
diktatoren Idi Amin.
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Men siden 1986 har Museveni siddet ved magten og ført
Uganda fra et tilbagestående stade til at være et driftigt
og moderne land. Dette har naturligt sat sit præg på
Kampala om end man på ingen måde undgår kaotisk
trafik, masser af gadesælgere, overfyldte busser og
konstant dyttende taxaer. Men det er jo en del af
charmen.
Tager I op til Nakasero Hills møder I dyre hoteller,
grønne parkområder, regeringsbygninger, ambassader og
eksklusive lejlighedskomplekser. Det er også her at man
finder de mere hippe caféer, barer og restauranter, som
især frekventeres af udstationerede vesterlændinge.
Der er ikke meget tid til at opleve Kampala, men lad os
liste de mest nævneværdige af Kampalas attraktioner:
Mengo Palace, tidligere hjem for kongen af
Buganda
Uganda Museum
Kasubi Tombs, Buganda kongernes gravhøj.
UNESCO beskyttet siden 2001.
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Chimpanse

Uganda Martyr's Shrine, historisk sted i Kampala
Rubaga katedralen
Parlamentet
Bulange Royal Building
Overnatning: Hillside Plaza Hotel Kampala eller
tilsvarende

Dag 3: Kampala - Masindi
Der er afgang fra jeres hotel i Kampala her til morgen. I
mødes med jeres Nomad guide i hotellets lobby her til
morgen, hvorefter der er afgang i Nomad trucken mod
Masindi, som er målet for i dag.
Masindi er en behagelige men lille landsby med støvede
veje og lidt falmet kolonicharme. Det er den sidste by før
Murchison Falls National Park, og derfor den rigtige base
for oplevelserne i parken.
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Kabalega Resort eller tilsvarende

Dag 4: Masindi - Budongo |
Murchison Falls NP |
Chimpanse trek
I dag venter den første store dyreoplevelse på denne
safarirejse. I skal her til formiddag besøge Budongo
Forest Reserve.
Budongo er et 825 km2 stort jomfrueligt
regnskovsområde i den sydlige ende af Murchison Falls
National Park, som er berømt for sin store population af
især chimpanser. Man antager at der er mellem 600 700 chimpanser i skoven. Jeres guide tager jer med på et
trek gennem skoven for at lede efter chimpanserne.
Udover chimpanserne er skoven hjemsted for hele 366
fuglearter. Selv om dyrene er i højsædet her, er skoven
ligeledes berømt for sine enorme mahognitræer.
Et meget spændende og anderledes besøg. Man får et
helt andet syn på chimpanser efter dette...
Efter besøget i Budongo skoven fortsætter de
eventyrlige natur- og dyreoplevelser med en bådtur på
Nilen for at spotte mere vildt.
Parken er Ugandas største og byder på en masse vildt
med gode muligheder for at se giraffer, løver, antiloper,
vandbukke, bøfler, flodheste og ikke mindst
nilkrokodiller.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Bi-æder fugl

Højdepunktet på denne aktivitet er givet udsigten
udover Murchison Falls, hvis enorme mængder af vand
brøler 43 meter i dybet, før det løber videre ud i Lake
Albert. Et mageløst syn.

Dag 6: Lake Kikorongo Lake Bunyonyi

BEMÆRK: Hvis der er mere end 12 deltagere på turen vil
man blive delt op i to hold, så det ene hold starter med et
Chimpanse trek og de andre kommer på bådtur og så
skifter man over om eftermiddagen.

Efter morgenmaden er der afgang mod det sydlige
Uganda. I kommer til at krydse ækvator på denne dags
bustur mod Lake Bunyonyi. Der er små 300 km til Lake
Bunyonyi, så læn jer tilbage i sædet i jeres overland truck
og nyd det smukke afvekslende landskab som Uganda
kan fremvise.

Dagens højdepunkter: Chimpanse trek | Bådtur på Nilen
| Murchison Falls
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Kabalega Resort eller tilsvarende

Dag 5: Masindi - Lake
Kikorongo

Fremme ved jeres dejlige indkvarteringssted direkte ved
Lake Bunyonyi, indkvarteres I straks i jeres værelser, som
er jeres hjem de næste 3 nætter.
Velkommen til Lake Bunyonyi, som vel nok er den
smukkeste sø i Uganda. Lake Bunyonyi betyder 'sted med
mange små fugle', som antyder hvad man kan forvente af
dyreliv ved søen.

Her til morgen forlader I Masindi og Murchison Falls
National Park. Turen går i dag igennem Ugandas smukke
natur og frodige landskab til Lake Kikorongo i nærheden
af Queen Elizabeth National Park. I overnatter på en
bakketop med udsigt til Lake Kikorongo.

Søen indkapsler intet mindre end 29 små øer og de
bratte bjergsider langs søen er præget af intens
landbrugsdyrkning anlagt som terrasser, der leder
tankerne hen på Bali. Et smukt syn, der er om muligt
endnu smukkere om morgenen med tågen, der ligger
over landskabet og langsomt svinder.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost & middag
Overnatning: Simba Safari Camp, Lake Kikorongo

Bjerggorillaer lever kun to steder
Bjerggorillaerne lever kun to steder i verden. I
grænseområdet mellem Congo, Uganda og Rwanda
ligger Virunga nationalparken, hvor den største bestand
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Gorillaer i Uganda

af bjerggorillaer lever. Der lever godt 600 gorillaer i
dette område. Den anden bestand af bjerggorillaer lever i
Bwindi Impenetrable Forest i den sydlige del af Uganda,
og her er anslået 400 gorillaer.
Denne aften vil der være informationsmøde, arrangeret
af jeres guide, som vil fortælle mere om det forestående
møde med rejsens altoverskyggende højdepunkt, mødet
med bjerggorillaerne.

helt sikker på, hvor de er.
Ideelt set foregår trekket i Uganda, men det vil afhænge
af, om der kan gives tilladelse her. Alternativt vil der blive
søgt om tilladelse til trek i enten Rwanda eller DRC.
Dette vil blive informeret til jer på forhånd. Vi er dog
blevet oplyst om at der ikke har været problemer med
tilladelserne i Uganda de sidste mange år, hvorfor det er
forventeligt, at gorillatrekket vil foregå i Uganda.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Kommer I ikke på trek i dag, vil der være mulighed for at
booke en udflugt til en pygmæ landsby. Området ved
søen byder i øvrigt på gode muligheder for selv at hike
eller evt. leje en mountain bike og cykle rundt i
landskabet.

Dag 7: Lake Bunyonyi |
Gorilla Trek

Dagens højdepunkt: Gorillatrek (tilkøb) | Alternativt
besøg i Pygmæ landsby (tilkøb)
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Der er afsat to dage til jeres Gorilla Trek. Det betyder
IKKE at I skal på trek 2 dage, men det er fordi der er et
begrænset antal personer, der dagligt får lov til at tage
på Gorilla Trek, og derfor er det uvist, hvilken dag trekket
bliver.
Bjerggorillaerne er en stærkt truet dyreart, og man
regner med at der er i alt er en koloni på ca. 650 tilbage.
Bjerggorillaerne respekterer ikke de normale grænser og
vandrer frem og tilbage mellem Uganda, Rwanda og Den
demokratiske republik Congo (DRC), og man er aldrig
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Dag 8: Lake Bunyonyi |
Gorilla Trek
Denne anden dag er beregnet som alternativ dag for
jeres Gorillatrek. Har I været på trek i går er der i dag
mulighed for at booke en udflugt til en pygmæ landsby.
Derudover er der gode muligheder i området ved Lake
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På tur rundt i Uganda. Foto: Nomad

Bunyonyi for at vandre og evt. leje en mountain bike og
cykle rundt i området.
Dagens højdepunkt: Gorillatrek (tilkøb) | Alternativt
besøg i Pygmæ landsby (tilkøb)
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Lake Bunyonyi Overland Resort eller
tilsvarende

Dag 10: Kampala Danmark
Det er tid til at vende hjem til Danmark. Ud på dagen er
der arrangeret transfer fra jeres hotel til Entebbe
lufthavn med flyafgang ud på aftenen mod Danmark. Der
er et enkelt stop undervejs mod Danmark.
Alternativ: Forlæng safarirejsen med badeferie

Dag 9: Lake Bunyonyi Kampala

Det vil være oplagt at kombinere de sansemættende
safarioplevelser med nogle afslappende dage ved havet.

Efter tre fantastiske dage i det sydlige Uganda i selskab
med de unikke bjerggorillaer, er det tid til at køre tilbage
til Kampala. Den lange køretur tilbage til Kampala er en
god chance til at sidde afslappet i trucken og lade de
mange indtryk fra safarirejsen i Uganda bundfælde sig og
dele oplevelserne med jeres medrejsende.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og mad på
flyrejsen

Sidst på eftermiddagen ankommer I til jeres hotel i
Kampala, Hillside Plaza Hotel, hvor I allerede har tilbragt
den første nat, da I ankom til Uganda.

Enten ved Kenya kysten eller på Zanzibar. Vi har masser
af muligheder til jer. Ring og hør om mulighederne

Dag 11: Tilbage i Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Aftenen er på egen hånd.
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Hillside Plaza Hotel, Kampala

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Priser og afgange
Rejseperiode Jul og nytår - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
19.698,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
19.698,00 DKK

Rejseperiode Juli - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
20.998,00 DKK

Rejseperiode August - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
19.698,00 DKK

BEMÆRK!
Gorilla permit er ikke inkluderet i rejsens prisen.

Aktivitetspakke (inkluderet):
Chimpanse trekking ved Murchison Falls
River cruise på Nilen

Ekstra aktiviteter (tilkøb):
Ziwa Rhino Walk
Gorilla trek i Bwindi
Besøg i Pygmæ-landsby i Kabale
Leje af Mountain Bike ved Lake Bunyoni
Leje af kano ved Lake Bunyoni

Rejs med god samvittighed
Jeres 'green seat' afhjælper CO2 udslip. Med BENNS rejser I med 'grønt sæde' på rejsen, som betyder, at I er med til
at eliminere rejsens CO2 aftryk. Pengene går ubeskåret til beplantning af paradistræer i Afrika. Paradistræet er
beviseligt et af de mest CO2 sugende planter i verden. 1 ha af paradistræer opsuger ligeså meget CO2 som hvis man
fjernede 37 biler fra gaden i et år. I er derfor med til at støtte en rigtig god sag, til gavn for alle.

Deltagerantal
Rejsen gennemføres ved min. 4 deltagere og max. 20 deltagere. I rejser sammen med andre.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly fra Danmark til Entebbe tur/retur inkl. skatter og
afgifter
Transfer fra lufthavn til hotel i Kampala
1nat på hotel i Kampala inkl. morgenmad
7dages Nomad afrikarejse med 6 overnatninger iht.
program

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Gorilla Permit 730-830 USD pr. person
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst

6xmorgenmad, 7 x frokost, 6 x middag

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

2engelsktalende guider fra Nomad

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Chimpanse trekking
Sejltur på Nilen
Irejser med andre og med max 20 personer i
gruppen
1nat på hotel i Kampala inkl. morgenmad
Transfer fra hotel i Kampala til lufthavn
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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