
Uganda - centralno afriški safari in treking h gorilam
11 dni                  9.2.2023              5.050€ , po osebi v sobi ds

Vključeno: povratna letalska vozovnica iz Ljubljane, vsi prevozi in ogledi po programu, safariji s terenskimi vozili 4x4, vsi navedeni
obroki, vse pristojbine in dovolilnice za parke (tudi gorile in šimpanzi), lokalni vodnik/voznik v angleškem jeziku, asistenca VARD Turizem,
asistenca Coris (do 50.000 €), nastanitve v hotelih in lodžih dobre turistične kategorije, 1x homestay v Kibaliju, organizacija in izvedba
potovanja. 

Program:
1 dan: Prijava in polet s presedanjem proti Entebbeju. Obrok na letalu, nočni let. 
2 dan: Zgodnji pristanek in ureditev formalnosti vstopa. Prevoz v hotel, kratka osvežitev, zajtrk in pričetek safari programa. V smeri
vožnje proti Murchison parku se boste ustavili za ogled rezervata Ziwa Rhino, zavetišče nosorogov opravlja častitljivo delo z
reševanjem te ogrožene vrste. Ob prihodu v Murchison sledi namestitev v safari lodžu, nato pa v spremstvu rangerja do vrha
fantastičnih istoimenskih slapov. Večerja in nočitev v lodžu. 
3 dan: Po zajtrku safari 4x4 po prostranih savanah severnega dela parka Murchison. Kosilo v lodžu. Popoldan pa še vodna avantura, ko
boste s čolni odkrivali še drugačno različico safari programa vse do vznožja slapov. Povratek v lodž, večerja, nočitev.
4 dan: Zajtrk. Vožnja skozi gričevnat svet, potopljene doline in slikovite afriške vasice in trgovska središča do Kibale nacionalnega
parka. Kosilo na poti. Namestitev v lodžu in popoldanski pohod v neokrnjeno naravo močvirja Bigodi. Večerja in nočitev.
5 dan: Zgodnji zajtrk in odhod globoko v gozdni svet parka Kibale, kraljestva šimpanzov. Kosilo v lodžu. Popoldan pa nadaljevanje v
Queen Elizabeth NP. Večerja in nočitev v lodžu. 
6 dan: Zajtrk paketi in zgodnji safari 4x4 v prostranstva parka. Sončni vzhod bomo pričakali kar v parku v foto lovu za njegovimi
prebivalci. Koliko od Big 5 jih bomo kaj ujeli v objektive? Po kosilu v lodžu pa še s čolni po Kazinga kanalu, kjer so doma kdo drug kot
povodni konji in krokodili. Večerja in nočitev.
7 dan: Zopet zgodnji zajtrk in že bomo na poti v Bwindi NP. Poskusili bomo tudi srečo in v Ishashi foto lovili leve, ki plezajo po
drevesih. Večerja in nočitev v lodžu.
8 dan: Zajtrk. Danes bo veliki dan, ko se boste podali na treking h gorilam. Podvrženi boste potrebnim testom in navodilom, vse za
varovanje krhkega habitata te čudovito mogočne živali. Piknik kosilo v času trekinga. Po nepozabni izkušnji pa nazaj v lodž. Večerja in
nočitev.
9 dan: Zajtrku bo sledil prevoz do jezera Bunyonyi. Privoščili si boste safari s čolni po jezeru in otokih, raziskovali bogat svet ptic in
se srečali s Pigmejci. Po kosilu pa še prevoz v NP Mburo in večerja ter nočitev.
10 dan: Zajtrk. Safari 4x4 v osrčje parka in ponovno lov za člani zasedbe Big 5. Kosilo v lodžu in transfer do Entebbeja. Namestitev v
hotelu in nočitev.
11 dan: zgodnji prevoz na letališče in prijava ter polet s presedanjem proti Ljubljani. 
 Pogoji vstopa v Ugando:
-e-vizum (lastno urejanje), taksa stane 50usd, plačljiva v sklopu e-obrazca
-cepljenje proti rumeni mrzlici 
-covid pogoj: ali polna cepljenost s certifikatom, ali PCR test s QR kodo ki ni starejši od 72 ur od vstopa

 


