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UGANDA – RUANDA – BURUNDI

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Entebbe  przez 
jeden z portów lotniczych.

DZIEŃ 2 Przylot do Ugandy, do Entebbe - miasta położonego nad jeziorem 
Wiktorii, największym jeziorem Afryki, trzecim pod względem wielkości 
na świecie. Po odprawie paszportowo – wizowej wyjazd do stolicy Ugan-
dy - Kampali. Zwiedzanie miasta i wizyta na lokalnym targowisku. Czas na 
lunch. Po południu przejazd do lodży w rejonie Parku Narodowego Kibale 
Forest. Po drodze oglądanie plantacji herbaty, przydrożnych wsi i miaste-
czek. Kolacja i nocleg w lodżach.

DZIEŃ 3 Po śniadaniu wyjazd na tropienie szympansów, czyli „chimpan-
zees trekking” w parku lasu deszczowego - Kibale Forest. Na tym nie-
wielkim obszarze występuje największa różnorodność małp w całej Afryce 
wschodniej. Przechadzka lasem deszczowym w poszukiwaniu szympan-
sów – prawdopodobnie najgłośniejszych mieszkańców dżungli. Najpierw 
bowiem je słychać, a dopiero potem widać. Następnie spacer przyrodni-
czy wokół bagien Bigodi w celu obserwacji licznych ptaków i małp (gerezy 
i mangaby). Kolacja i nocleg w lodżach.

DZIEŃ 4 Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Queen Elizabeth (na-
zwanego tak na cześć wizyty w Ugandzie brytyjskiej monarchini). Po drodze 
malownicza panorama regionu Kasendra Crater Lakes. Przekraczanie rów-
nika, pamiątkowe zdjęcie. Po przyjeździe do PN Queen Elizabeth krótkie 
safari w północnej części Parku. Zakwaterowanie w lodży. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 Przed południem safari w północnej części PN Queen Elizabeth, 
a po południu dwugodzinna wycieczka łodzią po Kanale Kazinga między 
Jeziorem Edwarda i Jeziorem Jerzego. Obserwacja pławiących się w wo-
dzie hipopotamów, przychodzących do wodopoju bawołów, wylegujących 
się na brzegu krokodyli i  najrozmaitszych gatunków ptaków. Powrót do 
lodży. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 Przejazd na południe PN Queen Elizabeth. Safari w Ishasha - po-
łudniowym sektorze Parku. Poszukiwanie słoni, antylop, lwów, topi, ba-
wołów i innej dzikiej zwierzymy. Dalszy przejazdu do Parku Narodowego 
Bwindi. Ten wilgotny obszar lasów równikowych zwany jest również Nie-
przeniknionym Lasem Bwindi. Dojazd do północnej części parku - Buho-
ma. Kolacja i nocleg w lodżach na skraju parku.

DZIEŃ 7 Rano trekking w głąb dżungli. Wizyta u pierwotnych mieszkań-
ców dziewiczego lasu - narodu Batwa, na świecie znanym bardziej jako 
Pigmeje – prastary lud charakteryzujący się wyjątkowo małym wzrostem 
(do 1,50 m). Pigmeje od 20 tys. lat zamieszkują te tereny żyjąc w równej 
harmonii z przyrodą. Niestety nie uchroniło ich to przed deportacją na 
obrzeża lasu, gdzie na siłę asymilowani są z „cywilizowaną” częścią ugan-
dyjskiego społeczeństwa. Po południu przejazd przez zalesione wzgórza 
- tereny zwane „małą Szwajcarią” do jeziora Bunyonyi. Zakwaterowanie 
w domkach. Kolacja.

DZIEŃ 8 Po śniadaniu wycieczka łodzią po jeziorze Bunyonyi oraz możli-
wość odwiedzenia misyjnej szkółki. Następnie wyjazd w kierunku granicy 
z Rwandą. Po przekroczeniu granicy dalszy przejazd do Ruhengeri w po-
bliżu Parku Narodowego Wulkanów, jednego z ostatnich obszarów, gdzie 
można spotkać zagrożone wyginięciem goryle górskie. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 9 Wczesne śniadanie, a następnie przejazd na „gorilla trekking” 
w  PN Wulkanów. Po drodze podglądanie niesamowitych scen rodzajo-
wych: transportu towarów i  osób na drewnianych rowero-hulajnogach, 
zwałów lawy z pobliskiego wulkanu, scen życia codziennego, które toczy 
się leniwie przed ubogimi domostwami. W  Parku Narodowym  poszuki-
wanie jednej z rodziny goryli. Obserwowanie przez godzinę zwierząt w ich 
naturalnym środowisku. Powrót na kolację i nocleg do bazy w Ruhengeri.

DZIEŃ 10 Przejazd do Gisenyi nad jeziorem Kiwu. Kontynuacja podróży 
do Butare. Po przyjeździe wizyta w Narodowym Muzeum Ruandy. Ufun-
dowane przez rząd belgijski muzeum posiada bogate zbiory afrykańskich 
obrazów, rękodzieł, narzędzi i ceramiki. Fakultatywnie w miarę możliwości 
pokaz tańca, w wykonaniu słynnych tancerzy Intore (koszt około 15 USD). 

Intore to tradycyjna, elitarna armia Ruandy, specjalizująca się nie tylko 
w walce, ale przede wszystkim w charakterystycz-

nym, skocznym tańcu. Intore zyskali światową sławę po występie na wy-
stawie Expo w Brukseli w 1958 roku. Dzisiaj tancerze ci to część bogatego 
folkloru Ruandy. Kolacja i nocleg w Butare.

DZIEŃ 11 Po śniadaniu opuszczamy Rwandę i  wjeżdżamy do Burundi. 
Przejazd do Gitega - drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Zwiedza-
nie Muzeum Narodowego oraz koncert burundyjskich bębniarzy w wio-
sce Gishora. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 12 Przejazd do stolicy kraju - Bujumbura. Zwiedzanie miasta, w 
tym wjazd na wzgórze Belvedere, skąd rozpościera się widok na jezioro 
Tanganika. Jeżeli czas pozwoli wizyta w polskiej misji prowadzonej przez 
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 13 Rano odpoczynek na plaży nad jeziorem Tanganika. Potem po-
wrót do Rwandy. Przejazd do stolicy kraju - Kigali. Podróż przez malow-
nicze wioski i wzgórza - obszary zwane „krajem tysiąca wzgórz”. Kolacja i 
nocleg w hotelu.

DZIEŃ 14 Po śniadaniu wizyta w Genocide Memorial Muzeum - miejscu 
upamiętniającym setki tysięcy ofiar ludobójstwa w Ruandzie. Za pomocą 
zdjęć, filmów i licznych rękodzieł wystawa opowiada przejmującą historię 
Ruandy aż do krwawego ludobójstwa w 1994 roku. To osobiste i porusza-
jące świadectwo historii kraju ma na celu szerzenie pokoju w Afryce. Po 
wizycie w muzeum, przejazd do centrum miasta i czas wolny na zakup pa-
miątek. Po południu transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy przez jeden 
z portów lotniczych.

DZIEŃ 15 Lądowanie na lotnisku Okęcie. Zakończenie wyprawy.

TERMINY
12.01 – 26.01.2014
  9.02 – 23.02.2014
15.06 – 29.06.2014

  20.07 –   3.08.2014*

  10.08 – 24.08.2014*
21.09 –   5.10.2014
  9.11 – 23.11.2014

CENA

7 860 PLN + 2 590 USD
I rata:   2 000 PLN płatne przy zapisie
II rata:   7 860 PLN + 2 590 USD (wg kursu Pekao S.A.)  

na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA
·  bilet lotniczy na trasie Warszawa – Entebbe; Kigali - Warszawa
· zakwaterowanie: Bujumbura – hotel 4*; Butare, Entebbe – hotele 3*; 
    Kibale Forest – lodże 3*; Gitega, Park Narodowy Queen Elizabeth,  
    Ruhengeri, Jezioro Bunyonyi, Park Narodowy Bwindi – hotele i lodże  
    klasy turystycznej (guest houses); pokoje 2-osobowe z łazienkami
· wyżywienie: dwa posiłki dziennie na całej trasie (śniadanie + kolacja  
     lub lunch)
· permity (pozwolenia) na trekking do goryli i szympansów
· transport: samochody typu landcruiser
· lokalni przewodnicy
· opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA
· opłaty do parków narodowych i na obszary chronione  
    oraz bilety wstępu - 120 USD
· opłaty za wizy: Ruanda 60 USD, Burundi 40 USD, Uganda 50 USD
· opłaty lotniskowe: 25 USD
· dopłaty do pokoju jednoosobowego: 400 USD
· zwyczajowych napiwków: 60 USD

UWAGA:  Wymagana ochrona przeciwmalaryczna oraz szczepienie na 
żółtą febrę.

* wysoki sezon – dopłata 850 PLN + 150 USD


