
UGANDA, SAFARI TWIGA

Viatge a mida amb sortides setmanals de juny a novembre

Uganda, denominada per Winston 
Churchill com "La Perla d'Àfrica", és un 
país situat a la regió dels Grans Llacs. 

La nostra ruta comença viatjant cap al 
nord de país seguint els passos de Nil, 
riu que veurem i gaudirem en diverses 
ocasions durant la nostra aventura. 
Abans d'arribar als parcs més 
coneguts d'Uganda, pararem a la 
reserva de Ziwa, únic lloc en aquest 
país per poder observar el rinoceront 
blanc.

Els Parcs de Murchison Falls, Kibale i 
Queen Elizabeth ens mostraran la rica 
fauna del país combinada amb uns 
espectaculars paisatges que no ens 
deixaran indiferents. Seguirem la 
nostra aventura i ens sorprendrem 
amb els paisatges muntanyencs del 
Bosc Impenetrable de Bwindi, llar de 
l'impressionant i poderós goril·la de 
muntanya, però també dels 
entranyables Batwa.

Abans del nostre retorn a Entebbe
passarem pel territori de l'ètnia 
Nyankole, coneguts ramaders a la 
zona. En definitiva, un viatge a cor de 
el continent i a l'essència africana.

Viatge d’11 dies
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ITINERARI

01 VOL INTERNACIONAL A Entebbe

02 ARRIBADA A Entebbe
Arribada a l'Aeroport Internacional d'Entebbe, ciutat situada a la vora de
l'estany Victòria. Recepció per part del nostre personal i trasllat a l'hotel.
Allotjament en Precious Guest House o similar.

03 Entebbe - Ziwa - MURCHISON FALLS NP
Després de l'esmorzar sortirem cap al Santuari de Rinoceronts de Ziwa, en
Nakitoma, situat a unes 4 hores en ruta en direcció a nord de país. Creada
amb l'objectiu de reintroduir el rinoceront a Uganda, és l'únic lloc d'Uganda
on els rinoceronts poden ser observats en el seu hàbitat natural.
Farem una caminada juntament amb un guia local de parla anglesa a la
recerca dels rinoceronts i, després de la visita, ens dirigirem cap a Masindi
on prendrem el dinar. Continuarem el nostre viatge cap al nostre lodge,
dins el Parc Nacional de Murchison Falls, on tindrem la resta del dia lliure.
Allotjament a l'Pakuba Safari Lodge o similar.

04 MURCHISON FALLS NP
El Parc Nacional de Murchison Falls és un cant als sentits. Un verger on
podrem veure gran quantitat de mamífers i famílies de depredadors, així
com aus aquàtiques de tot tipus.
A primera hora del matí ens dirigirem cap al riu Nil per arribar fins a la ribera
nord de parc, on farem un safari (en cas que estiguem allotjats a la ribera
sud, haurem de prendre un ferri per creuar el riu).
El paisatge és d'una bellesa extraordinària i està plena de fauna. Entre les
espècies més significatives destaquen les grans bandades d'elefants i de
girafes de Rhodschild, lleons, búfals, alcelafos de Jackson, oribíes, antílops
jeroglífic o bosbok, hienes clapejades i lleopards.
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ITINERARI

Prendrem el dinar al lodge i, a la tarda, remuntarem el riu Nil amb vaixell fins
a la base de les cataractes Murchison. Durant la ruta podrem observar
hipopòtams, cocodrils de grans dimensions i elefants, així com gran
quantitat d'espècies d'aus com la grua goliat, pelicans, abellerols, blauet,
calat, corb marí i, si tenim sort, l'esmunyedís i curiós "pic de sabata "o
shoebill. En aquest trajecte ens acompanyarà un guia local de parla
anglesa.

El vaixell s'aturarà a uns metres de l'anomenada "Caldera de el Diable", on
el Nil cau des d'una altura de 40 metres. En aquest punt deixarem el vaixell
i iniciarem una caminada guiada, d'aproximadament una hora, fins a la part
alta de les cataractes Murchison.
Podrem observar des de molt més a prop l'espectacular bellesa d'un dels
cabals d'aigua naturals més poderosos de la terra. El nostre vehicle ens
estarà esperant en aquest punt per traslladar-nos de tornada a l'lodge (uns
25 minuts en ruta aproximadament).

Allotjament a l'Pakuba Safari Lodge o similar.

05 MURCHISON FALLS NP - Kibale NP
Esmorzarem hora i ens dirigirem cap al Parc Nacional d'el Bosc de Kibale,
via Hoima (unes 8 hores en ruta; 329 km). Creuarem el bell paisatge que
forma el braç occidental de la vall de l'Rift, a les proximitats de l'Llac Albert.
De forma allargada, amb uns 160 km de longitud i 35 km en la seva part
més ampla, aquest llac constitueix una de les fonts del riu Nil.

Durant el recorregut pararem per observar el verd paisatge rural, amb els
seus cultius i cases tradicionals. El dinar serà pícnic. "Check in" a l'hotel i
descans fins a l'hora del sopar.

Allotjament a l'Chimpanzee Forest Guest House o similar.
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06 Kibale NP
Esmorzarem molt d'hora i sortirem cap al centre de visitants de Parc
Nacional Bosc de Kibale per rebre una xerrada informativa abans de
començar el trekking dels ximpanzés. Aquest parc és conegut per albergar
una de les poblacions de ximpanzé més importants de la planeta, i, a més,
també és llar per a altres primats com la granota de I'hoestes, el colobo
vermell, el cercopitec blau, el cercopitec de cua vermella i el mangabei de
galtes grises.

Després de la visita als ximpanzés, farem un recorregut pel Santuari de
Bigodi, un bosc pantanós on viuen vuit espècies de primats entre les que
destaquen el colobo blanc i negre, el colobo vermell, el mangabei, el
cercopitec de cua vermella i el cercopitec de l'Hoest. Així mateix, és
l'hàbitat de moltes altres espècies de mamífers, més de 200 espècies d'aus
(entre les quals destaca el vistós turaco blau), infinitat de rèptils i una
incomptable varietat d'arbres i arbustos. Ens acompanyarà un guia local de
parla anglesa.

Allotjament a l'Chimpanzee Forest Guest House o similar.

07 Kibale - QUEEN ELIZABETH NP
Esmorzar d'hora i continuarem el nostre viatge cap al Parc Nacional de
Queen Elizabeth. Pel camí ens aturarem per visitar l'àrea de l'cràter Ndali
Kasenda. Aquesta zona es va originar durant l'activitat volcànica en el gran
Vall de l'Rift. El paisatge està esquitxat de llacs d'aigües color turquesa.
Dedicarem unes 2 hores a caminar per la zona i ens tindrem per fotografiar
l'increïble paisatge.

Després de dinar continuarem cap al Parc Nacional Queen Elizabeth, on
tindrem el nostre primer contacte amb la fauna d'aquest parc abans
d'instal·lar-nos al nostre hotel.
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El Parc Nacional de Queen Elizabeth és una de les destinacions més
populars de país. Els seus ecosistemes (que inclouen sabana i bosc humit) i
la seva diversa fauna tenen part de culpa. Els visitants, a més, tenen
nombroses oportunitats per conviure amb les comunitats locals.
Farem un safari cap a l'àrea de Kasenyi oa la península de Mweya. Durant
aquest trajecte podrem observar elefants, water bucks, lleons, búfals, kobs
a més d'infinitat d'aus. A la tarda farem un safari amb barca pel canal de
Kazinga en la qual ens acompanyarà un guia local de parla anglesa.
Aquest canal natural de 32 quilòmetres de longitud connecta el llac
George i el llac Edward que, al seu torn, és la frontera natural amb la
República Democràtica de Congo. El viatge pel Kazinga serà una de les
experiències més gratificants dels nostres dies de safari. Podrem observar
hipopòtams, elefants, búfals, antílops i quantitats d'aus aquàtiques.

Allotjament en Enganzi Lodge o similar.

08 QUEEN ELIZABETH NP / Ishasha / Bwindi
Després d'esmorzar, sortirem cap a Ishasha, al sector sud de Parc Nacional
de Queen Elizabeth (unes dues hores i mitja de ruta). Es tracta del sector
més remot de parc, caracteritzat per una varietat d'hàbitats. Hi ha un bosc
de sabana i una zona pantanosa, als voltants de l'estany Edward, que
mantenen la varietat de la fauna salvatge. Una de les peculiaritats d'aquest
parc és el Fig Tree (una de les moltes espècies de ficus). A causa de la
peculiar estructura d'aquests arbres, els lleons tenen per costum pujar a
ells, protegir-se de el sol i descansar durant les hores més caloroses del dia.
Rastrejar als lleons serà un dels principals objectius d'aquest dia. Després
de l'activitat en l'àrea de Ishasha sortirem cap al Parc Nacional
Impenetrable de Bwindi on ens allotjarem.

Allotjament depenent de el sector que ens assigni UWA.
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09 Bwindi NP (Nit a Lake Bunyonyi)
Bosc humit per excel·lència, aquest remot lloc que respira entre boires
acull a mig miler de goril·les de muntanya, la meitat de la població mundial.
Un paradís per veure els famosos goril·les de muntanya d'Uganda.
Després de l'esmorzar, trasllat d'uns 10 minuts a centre de visitants de Parc
Nacional Bosc Impenetrable de Bwindi per rebre una xerrada detallada
abans de sortir per fer el trekking dels goril·les de muntanya.
En primer lloc, serem assignats a un dels grups / famílies de goril·les que
estan habituats a la presència humana i rebrem una xerrada informativa per
part de l'guia de parc nacional, que ens acompanyarà en la nostra
caminada.
Els guies i rangers de el parc són extremadament professionals, i ens
informaran detalladament sobre les regles i comportament que hem de
seguir tant durant la caminada com durant el temps que mantinguem
observant als goril·les.
La durada de l'trekking determinarà on menjar, portarem durant el tracking
menjar tipus pic-nic per poder menjar durant l'activitat si ens agafa de
camí.
Després de l'rastreig de goril·les en Bwindi o en Mgahinga, sortirem cap a
Llac Bunyonyi on passarem la nit.

ADVERTÈNCIA:
El tracking dels goril·les dependrà de el sector on UWA ens concedeixi el
permís per realitzar l'activitat, en cap cas és una cosa que puguem decidir,
podrà ser en qualsevol dels diferents sectors de l'Bwindi NP o al Mgahinga
National Park (Buhoma, Ruhija, Nkuringo, Rushaga o Mgahinga).
Uwa es reserva el dret de modificar, canviar o assignar aquests permisos en
qualsevol dels sectors esmentats, ja sigui per overbooking o per les raons
que ells entenguin per gestionar-los, fins i tot encara que això representi en
alguns casos haver de separar passatgers d'ell mateix tour.
Allotjament al Lake Bunyonyi Rock Resort o similar.
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10 Bwindi NP - Entebbe - SORTIDA
Esmorzar d'hora i sortirem cap a Entebbe (unes 9 hores en ruta).
Travessarem per les muntanyes de Kigezi i travessarem la ciutat de
Mbarara, passarem per la regió de Ankhole a 1800 metres sobre el nivell de
la mar. Un lloc conegut per la seva bestiar de llargues cornamentes, el seu
paisatge de sabana i els diferents llacs que el poblen.
Dinarem i farem una parada a la línia de l'Equador per fer algunes fotos,
abans d'arribar a Entebbe, on tindrem la possibilitat de gaudir d'una
habitació per endreçar-nos i acabar d'arreglar el nostre equipatge abans de
prendre el nostre vol de tornada. Vol Internacional de tornada a casa.
Day usi en Entebbe.

11 ARRIBADA A DESTÍ INTERNACIONAL
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DATES DE SORTIDA

SORTIDES REGULARS 2021

Del 5 al 15 de juny

Del 17 al 27 de juliol

Del 7 al 17 d'agost

Del 4 al 14 de setembre

Del 9 al 19 d'octubre

Del 30 d'octubre al 9 de novembre

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



SERVEIS

Serveis inclosos:

• Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario.
• Habitación doble en régimen de pensión completa, exceptuando la

última cena y las comidas del primer día de llegada a Entebbe. Las
comidas podrán ser tipo pic-nic según las circunstancias de la ruta.

• Alojamiento según itinerario en habitaciones de categoría estándar.
• Transporte en VAN 4X4, guía/conductor de habla castellana, o

guía/conductor de habla inglesa con traductor de habla hispana
(excepto durante el trekking de chimpancés y de los gorilas y/o en las
visitas en las que los guias sean locales de habla inglesa).

• Entradas a los parques y actividades según el itinerario.
• Agua mineral en ruta dentro de los coches (no en los lodges).
• Guías locales de habla inglesa.
• Cruceros, botes y ferrys previstos en el programa.
• Safaris, caminatas y visitas según itinerario.
• Entrada en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa - 1 día.
• Una caminata guiada en Ziwa.
• Entrada en el PN de Murchison Falls - 2 noches.
• 1 safari por la ribera norte del Rio Nilo.
• 1 crucero safari hacia las cataratas.
• 1 caminata hacia la parte alta de las Cataratas.
• Entrada en el PN Bosque de Kibale - 1 día.
• Entrada en el PN Queen Elisabeth - 2 noches.
• 1 safari en la zona de Kasenyi en Queen.
• 1 safari en la zona de Katwe en Queen.
• 1 crucero-safari por el canal de Kazinga.
• Entrada en el PN Ishasha.
• 1 safaris en el sector de Ishasha.
• Entrada en Parque Nacional de Bwindi o en Mgahinga National Park 2

días.
• 1 noche en Lake Bunyonyi.
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SERVEIS

Serveis no inclosos:

• Vuelos internacionales.

• Bebidas (agua,refrescos, cerveza, vino, licores...).

• Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de

$50 por persona y es necesario para los ciudadanos de todos los países

que requieren visas a los ciudadanos ugandeses (principio de

reciprocidad). El visado se debe obtener online en

https://visas.immigration.go.ug/ suele tardar desde unas horas a varios

días.

• Seguro médico y/o de viaje.

• Propinas, gastos telefónicos y personales.

• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

• 1 permiso/ tasa para la visita de los chimpancés (indicados por

separado).

• 1 permiso/tasa para la visita los gorilas (indicado por separado).

• La cena del último día en Entebbe.

• Ninguna comida del primer día de llegada a Entebbe.
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PREU PER PERSONA (SERVEIS 
DE TERRA)

PREU AVIÓ I ASSEGURANÇA

1.950€* 990€

*Grup mínim 4 persones. Menys de 4, consulteu preu. Grup màxim 12

persones. Habitació individual suplement de 310€.

Preu goril·les i ximpanzés per persona 900 USD$** + 10€ despeses de

gestió. 700$** per persona indicats per separat i que corresponen al cost

del permís per a la visita als goril·les i 200$** per persona indicats per

separat i que corresponen al cost del permís per a la visita als ximpanzés a

Kibale. El pagament es realitzarà en euros, segons el canvi de moneda en

aquell moment.


