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GC 1881 

Uganda (9 dies) 

Uganda imprescindible 

 

Descubreix el pais recentment obert al turisme on viuen la mitat dels goril.les del planeta, amb una natura intacta de paisatges 
salvatges i canviants. Explora els principals parcs nacionals: Kibale (capital mundials dels primats), el Bosc Impenetrable de 
Bwindi, amb els seus goril.les de muntanya, el parc Queen Elisabeth i els seus lleons grimpadors i fes un creuer memorable pel 
canal de Kazinga que connecta els llacs Edward i George. Un viatge inoblidable a l’autèntic cor d’Àfrica. 

 

Ruta  Itinerari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preus i condicions: des de  2.390€ / persona 

Dia 1.- Vol internacional a Entebbe 

Dia 2.- Arribada, trasllat a l’hotel. Iniciarem el viatge cap al 

PN de Kibale passant per la linia de l’Equador, Mbarara i 

Igongo Cultural Centre. Nit a Kibale. 

Dia 3.- Seguiment de ximpancès i primats a Kibale. Per la 

nit caminada fins al pantà de Bigodi i observació de fauna.  

Dia 4.- Trasllat al PN Queen Elisabeth. Visita dels llacs 

volcànics bessons i muntanyes Rwenzori. Nit. 

Dia 5.- Safari interpretatiu per la secció nord de Kasenyi. 

Creuer pel canal de Kazinga (hipopòtams, cocodrils). Nit. 

Dia 6.- Trasllat fins a Bwindi amb dinar en ruta. Nit. 

Dia 7.- Seguiment de goril.les fins al santuari de Bwindi. 

Per la nit visita dels pigmeus de muntanya (Pygmies aka 

Batwa). Nit. 

Dia 8.- Tornada a Entebbe via Mbarara i l’escola de nens 

Nyabuhama i el pas de l’Equador. Trasllat a l’aeroport. 

Dia 9.- Arribada a la ciutat d’origen. 

 

NOTA: En funció dels horaris d’arribada i sortida del pais, la ruta 

es pot allargar a 10-11 dies amb nits addicionals. 

Opera a partir de 2 persones, tots els dies de l’any. 
Es pot allargar l’estada o combinar amb Rwanda, Kènya o 

Tanzània. 

 Inclou:  transporte terrestre 4X4 en privat tot inclós; pensió completa; allotjament confort en tendet camps o lodge, 

totes les activitats i visites indicades amb taxes locals i entrades; permis seguiment goril.les, permis seguiment ximpanès, 
Batwa experiència cultural, conductor i guia de parla anglesa locals, aigua mineral, assistència del receptiu nadiu. 
 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol), assegurança d’anul.lació opcional, visat d’entrada a Uganda, 

despeses personals, begudes durant els àpats inclosos, propines, visites o entrades no indicades. 
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                      Pigmeus Batwa 

      
 

Kibale National park 

             

Lleons grimpadors a Queen Elisabeth NP                                       Bosc imprenetrable de Bwindi 

 

          

     Llacs volcànics bessons a Queen Elisabeth NP                                           Canal de Kazinga 


