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Uganda - Afrikas perle
Uganda bliver med rette kaldt ”Pearl of Africa” - Afrikas perle. Og landet gemmer i
sandhed på en perlerække af fantastiske oplevelser, der efterlader uudslettelige indtryk .
Selv garvede Afrika-rejsende må overgive sig til Ugandas skønhed og mangfoldighed.
Winston Churchill har med få ord beskrevet essensen af Uganda:
”...For magnificence, for variety of form and colour, for profusion of brilliant life – plant,
bird, insect, reptile, beast – for vast scale… Uganda is truly the Pearl of Africa”

Det allerførste overvældende indtryk man får af Uganda, er den fantastiske natur, hvor tropiske blomster,
palmer og træer nærmest eksploderer i et væld af grønne farver overalt.
Ikke mange lande på det afrikanske
kontinent har en så frodig vegetation som Uganda. Det er engang
blevet sagt, at planter man en stok i
Ugandas jord, vil den have slået
rødder inden natten er ovre.

Ordet ”bananrepublik” dukker også
hurtigt op i tankerne, når man rejser
rundt i Uganda - men med en lidt
anden betydning. I byerne ser man
overalt lastbiler og cykler pakket
med bananer, og i landdistrikterne
er bananpalmerne dominerende
– her har man ikke en køkkenhave i
baghaven, men en bananhave.

Desværre er det Idi Amin, uro og
rebeller mange mennesker forbinder Uganda med, og det er langt fra
retfærdigt. Sandt nok er der stadig
ustabilitet i visse grænseområder,
men det er ikke noget, den almindelige turist vil mærke til. Derimod
venter et skatkammer af storslåede
oplevelser, som andre lande i Afrika
har svært ved at hamle op med. Højt
på listen står bjerggorillaerne, men
Uganda har så meget mere at byde
på – safari i de naturskønne nationalparker Queen Elizabeth og Murchison Falls, chimpanser i Kibale Forest,
white water rafting i verdensklasse
på Nilen og Uganda er ikke mindst et
paradis for fugleentusiaster - det er
det mindste af de fire lande i Afrika,
hvor over 1000 forskellige fuglearter
er blevet registreret.
Og så er der det ugandiske folk. En
varm velkomst venter turisterne i
Uganda hvor smilende og vinkende
børn, råber ”hello” og ”muzungu” –
hvid mand eller fremmed, og gerne
vil imponere med deres engelsk, og
ikke mindst se sig selv på et digitalfoto.
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Selvom fattigdommen tydeligt ses
visse steder, føles den ikke så påtrængende og håbløs som andre
steder i Afrika. Optimismen skinner
igennem, og folk er opsatte på at
komme videre efter mange års interne uroligheder.
Turismen skal være med til at sætte
skub i økonomi og beskæftigelse.
Der bliver gjort meget for, at turister skal føle sig velkomne og godt
tilpas, og igennem de senere år er
gode hoteller og safarilodges skudt
op. Beskyttelse af naturen er vigtig
for Uganda, så der bliver sørget for,
at lodges og camps bygges med
respekt for omgivelserne. Det betyder også, at alt ikke er femstjernet
luksus, som det findes i f.eks. nabolandene Kenya og Tanzania, men det
betyder atmosfære og uspolerede
omgivelser. Vejnettet kan derimod
godt måle sig med nabolandenes
– det vil sige til tider temmelig dårlige asfaltveje og ellers hullede grusveje. Men det er alt sammen en del
af oplevelsen, og så længe man har
disse ting i baghovedet, kan man
kun blive positivt overrasket og være
sikker på uforglemmelige og fantastiske oplevelser i Uganda!

Uganda, der gennemskæres af ækvator, grænser op til både Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiske Republik Congo (DRC) og Sudan. Landet
er godt 235.800 km2 stort – omtrent
samme størrelse som Storbritannien
– og hele 85% af landet ligger 900–
1500 m over havets overflade. Den
70 km lange og 30 km brede bjergkæde Rwenzori Mountains er Afrikas
højeste bjergkæde, med Margherita
Peak som højeste punkt (5109 m).
Men nok så karakteristisk for Uganda
er vand. Næsten 25% af landet er
dækket af vand – ikke mindst af Lake
Victoria, der breder sig over hele det
sydøstlige hjørne af landet. Dette er
ikke bare Afrikas største sø, men også
den næststørste ferskvandssø i verden, og det er herfra verdens længste flod, Nilen, begynder sin 6400 km
lange rejse mod Middelhavet. Den
megen vand er sammen med det
ækvatoriale klima og landets høje
beliggenhed med til at give næring
til den enestående frodige vegetation, der kendetegner Uganda.

De tæller bl.a. løver, elefanter, flodheste, leoparder, bøfler, zebraer, 29
forskellige antiloper og et ekseptionelt stort antal af forskellige primater – heriblandt den udrydningstruede bjerggorilla.
Man må dog ikke forvente det
samme rige og mangfoldige dyreliv samlet på et sted, som man kan
det i f.eks. Masai Mara, Serengeti og
Greater Kruger Nationalpark, selvom
vildtbestanden i Uganda er godt på
vej opad efter flere år med krybskytteri. Men man kan glæde sig over at
befinde sig midt i en unik og uspoleret natur, hvor man sjældent møder
andre turister og aldrig kommer til
at befinde sig i lange karavaner af
safaribiler.

I Uganda mødes den østafrikanske
savanne med den vestafrikanske
regnskov, og for den besøgende betyder det muligheden for at opleve
det bedste af begge disse fantastiske
verdener.
Der er ti nationalparker i Uganda og
hertil et antal beskyttede reservater. Nationalparkerne har dog højeste prioritet, og de er dermed også
mere gearede til turister. Hver af
disse nationalparker har deres egne
karakteristika med savanne-, skoveller bjerglandskaber samt dyreliv,
og hverken reservater eller nationalparker er indhegnede på nogen
måde. 342 forskellige pattedyr (både
vest- og østafrikanske) er registreret
i Uganda, hvoraf 132 betegnes som
store pattedyr.

Bjerggorillaer, chimpanser, træskobnæb, elefanter, løver...
Uganda er hjem for fascinerende vilde dyr. Selv deres
kvæg får mange rejsende til at spærre øjnene op!
Ankole-kvæget er uden tvivl Afrikas mest imponerende husdyr.
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Bwindi Impenetrable Forest Nationalpark

Ikke mange turister kommer til
Uganda uden at besøge den 310
km2 store Bwindi Impenetrable Nationalpark, der ligger i den sydlige
del af landet. Det er nemlig her, man
finder langt størstedelen af Ugandas
bjerggorillaer. Uganda er hjemsted
for over halvdelen af verdens tilbageværende bjerggorillaer (i 2003
estimeret til 706 individer fordelt
mellem Uganda, DRC og Rwanda),
og omkring 320 af dem lever i Bwindi, fordelt i 15 grupper. Men Bwindi
Impenetrable Forest er også i sig selv
en helt fantastisk naturoplevelse.
Regnskoven er over 25.000 år gammel og bliver regnet for at være en
af Afrikas mest mangeartede rent
biologisk set. Den ligger i 1160–2605
meters højde, og spreder sig over
stejle bjergskråninger og dybe dale.
Der er fugtigt, fuld af fremmedartede
lyde, rislende bække, træer der synes
at nå himlen og eksotisk vegetation
så ugennemtrængelig at vejen frem
til tider må banes med macheter.
Det er en regnskov taget lige ud af
tekstbogen – eller drømmene – og
man føler sig fuldstændig hensat til
filmen ”Gorillaer i disen”.
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Gorilla Trekking
Tre gorillafamilier nær Buhoma i den
nordlige del af Bwindi er gennem
flere år, skånsomt og under stærk
bevågenhed af Uganda Wildlife
Authority, blevet vænnet til menneskelig tilstedeværelse. Besøgstallet
er under stærk kontrol. Kun otte turister pr. familie får dagligt muligheden for at møde familierne Mubare,
Habinyanja og Rushegura – og kun i
en time. Der er ingen garanti for at se
gorillaerne, men succesraten ligger
på omkring 98%.
Trekket gennem regnskoven for at
finde gorillaerne kan til tider være
meget anstrengende, og der kan gå
alt fra ½ til 5 timer før man når gorillafamilien. Men omgivelserne er helt
utroligt smukke og overvældende
– og belønningen ubeskrivelig. Det
er en uforglemmelig og enestående
oplevelse, og ikke mindst et privilegium, at stå ansigt til ansigt med
bjerggorillaen, der er på grænsen
til udryddelse. Man føler sig næsten
ydmyg, når man ser ind i øjnene på
disse blide kæmper, der har hele
95% af deres gener tilfælles med
mennesket.

Det er en hårfin balance at forene turisme med naturbevarelse, og der er
regler, der skal overholdes i Bwindi.
Besøgstallet er meget begrænset
og det samme er tiden, hvor gorillaerne er i kontakt med mennesker.
Da aberne er modtagelige for menneskelige vira, bliver der også taget
forholdsregler mht. f.eks. afstand og
de besøgendes helbred. Føler man
sig syg, skal man ikke tage med på
trekket – det kan få katastrofale følger for gorillaerne.
En Gorilla Permit (trekking tilladelse)
koster pr. 1.juli 2007 USD 500, hvoraf
størstedelen går direkte til Uganda
Wildlife Authority og deres arbejde
for gorillaerne. En mindre del går til
lokalsamfundet, der også spiller en
stor rolle i beskyttelsen af dyrene og
regnskoven. Og det ser ud til, at indsatsen er en succes. Fra 1997 til den
seneste tælling i 2003 er antallet af
gorillaer i Bwindi Impenetrable Nationalpark steget med 7%
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Et par tips
Lej en bærer – det gør trekket lidt
mindre anstrengende og samtidig
hjælper I lokalsamfundet.
Medbring gode vandresko/støvler,
handsker (f.eks. et par tynde havehandsker), en tynd regnjakke og gamacher eller et par lange strømper
der kan trækkes op om bukserne.
Og vigtigst af alt – book Gorilla
Permits i god tid!!

Queen Elizabeth Nationalpark
Den 1978 km2 store Queen Elizabeth Nationalpark (QENP) er Ugandas mest populære nationalpark.
Her møder man den åbne savanne
med de karakteristiske akacietræer
men også store sump- og skovområder og mindst ti søer. Disse
forskellige habitater er hjem for 95
forskellige pattedyr - det højeste antal blandet Ugandas nationalparker
– heriblandt 10 forskellige primater
og omkring 20 forskellige rovdyr. For
fugleentusiaster er QENP et rent paradis. Ikke mindre end 610 fuglearter
er registreret i parken, hvilket er det
højeste antal for nogen nationalpark
i Afrika – hvis ikke i hele verden. Til
sammenligning har den godt 20.000
km2 store Kruger Nationalpark i Sydafrika lidt over 500 fuglearter.
Der er stor forskel på nord og syd, og
man kan nemt bruge fire-fem dage
i Queen Elizabeth Nationalpark. Vi
anbefaler derfor, at man tager et par
overnatninger i både den sydlige og
nordlige del af parken, så man får det
hele med.

Kyambura (Chambura) Gorge er en
af de helt store attraktioner i QENP.
Her er der nemlig mulighed for at
møde en af vores fjerne slægtninge,
chimpansen. Kyambura-kløften er
godt 16 km lang og 100 m dyb og
beskytter et skovområde omgivet af
savanne. Pga. det begrænsede område er det en del nemmere at lokalisere chimpanserne sammenlignet
med gorillaerne i Bwindi Forest. Der
gennemføres to chimpansetrek om
dagen, hver med maks. otte personer i to grupper.
Lidt syd for Kyambura Gorge begynder Maramagambo Forest, der
dækker et stort område af den centrale del af parken. Dette store skovområde byder på en fantastisk flora,
og der er flere forskellige guidede
vandreture, hvor man kan opleve
et overvældende fugleliv og højest
sandsynligt vil støde på flere forskellige aber – heriblandt den smukke
sorte og hvide kolobus. Man kan
også være heldig at se den sjældnere
L’Hoest’s abe, det store skovsvin og
pygmæ-antilopen.

Ishasa Plains i det sydlige hjørne af
parken er domineret af savanne og
spredt skov. Dette område er mest
kendt for sine træklatrende løver,
som ellers kun ses i Tanzanias Lake
Manyara Nationalpark. Der findes
omkring 40 af disse løver i Ishasasektoren, hvor man også kan forvente at se store flokke af topi, ugandisk
kob og bøfler.

Den mest besøgte del af QENP er
den nordlige, så her ligger også et
par rigtig gode safarilodges samt
parkens hovedkvarter. I dette område kan man bl.a. tage på opdagelse
i papyrussumpen omkring Lake George, og måske få et glimt af den
sky sitatunga-antilope; og man kan
komme med på en sejltur på Kazinga
Channel, der forbinder Lake George
og Lake Edward, og se flodheste, elefanter, bøfler, vandbukke og måske
krokodiller.
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Lake Mburo Nationalpark
Denne nationalpark er en af landets
mindste, men også en af de mest undervurderede og oversete. Det kan
skyldes parkens mangel på ”Big Five”
- især elefant og løve, som står højt
på de flestes liste over ”must see”
dyr i Afrika. Løverne har dog hersket
på de åbne savanner i Lake Mburo
Nationalpark. Faktisk var parken i
1960’erne berømt for sine mange
løver, men i takt med at mennesket
rykkede nærmere på deres jagtmarker opstod problemerne. Med
mennesket kom også husdyr, og de
er nemme byttedyr. Løverne blev
jagtet og dræbt, og i slutningen af
1970’erne var de udryddet. En enkelt
løveflok sås sporadisk i parken i slutningen af 90’erne, men der har ikke
være rapporter siden. Man mente, at
denne flok kom fra Akagera Nationalpark i Rwanda, og det er håbet, at
en flok en dag vil migrere derfra og
slå sig ned permanent.

Men selv om der er mangel på de
”store” dyr har Lake Mburo Nationalpark alligevel noget at byde på.
Det er eneste nationalpark i Uganda,
hvor man kan møde den elegante
impala, og kun to andre beskyttede parker (de svært tilgængelige
Kidepo og Pian-Upe) har som Lake
Mburo zebraer. Det er også den eneste nationalpark, hvor det er tilladt at
færdes til fods overalt - med en
ranger selvfølgelig. En bådtur på
søen er populært – her kan man
rigtig nyde det smukke landskab
og fantastiske fugleliv, og samtidig
holde øje med krokodiller, flodheste
og oddere, bøfler, vandbukke, buskbukke, eland og andre antiloper.
Ser man på Lake Mburo Nationalpark
med de praktiske briller på, er det
en perfekt sted at bryde den lange
og meget anstrengende køretur fra
Kampala til Bwindi Impenetrable Nationalpark, der i ét stræk tager omkring 9-11 timer.

Murchison Falls Nationalpark

Ugandas største og måske smukkeste nationalpark, Murchison Falls,
dækker et område på 3840 km2 i landets nordvestlige hjørne. Nilen løber
tværs gennem parken på sin vej mod
Lake Albert, og deler den i to næsten
lige store dele. På sin vej bliver den
ellers brede og roligt flydende flod
presset ned gennem en smal kløft,
og forvandles til en frådende og buldrende vandmasse, der ender med
at vælte ned i en brusende oprørt
pool 43 meter nede. Dette er vandfaldet Murchison Falls, som nationalparken er opkaldt efter, og et af de
mest spektakulære syn i Østafrika.
I 1960’erne var Murchison Falls Nationalpark kendt verden over for at
være én af Østafrikas mest attraktive
nationalparker – ikke bare Murchison Falls, men også fantastiske safarilodges og et rigt dyreliv havde
gjort parken berømt. Især elefantbestanden var overvældende, og det
var ikke unormalt at se flokke på op
til 500 dyr.
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Alle ved, at naturen er skrøbelig, og
at beskyttelse og bevarelse i dag er
en nødvendighed. Følgende tal illustrerer det alt for godt. En optælling
af vildtbestanden i Murchison Falls
Nationalpark i slutningen af 60’erne
resulterede i 14.500 elefanter, 26.500
bøfler, 14.000 flodheste, 16.000 hartebeest, 30.000 ugandiske kob og
11.000 vortesvin samt en sund bestand af giraffer og næsehorn. I 1972
lukkede Idi Amin landet for udenlandske gæster, og nationalparkerne
fik nærmest lov at passe sig selv. Det
gjorde vildtet sårbart over for krybskytteri, almindelig jagt efter mad og
simpel nedskydning.
I 1980, efter Amin var blevet afsat
og udvist, viste en ny tælling at kun
1400 elefanter og 1200 flodheste var
tilbage, mens bestanden af bøfler og
andre store pattedyr var blevet halveret. De urolige år der fulgte gjorde
kun ondt værre, og i 1990 var der
mindre end 250 elefanter og 1000
bøfler tilbage.
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Næsehornet og den afrikanske vilde
hund var udryddet i parken, mens
løven og giraffen var på samme
kurs. Heldigvis vendte det i løbet af
90’erne, og i 2002 kunne man tælle
1100 elefanter, 8200 bøfler (en fordobling på tre år alene), omkring 200
løver samt en næsten tredobling af
de større pattedyr.
Der er stadig langt til storhedstiden
før Amin, men Murchison Falls Nationalpark er alligevel den mest dyrerige nationalpark i Uganda i dag,
selvom den artmæssigt, med 76 forskellige pattedyr og 460 fuglearter,
ligger under Queen Elizabeth Nationalpark.

Den største oplevelse i Murchison
Falls Nationalpark er en tre timers
bådtur ned mod foden af Murchison
Falls. Turen foregår på et stykke af
Nilen, der emmer af afrikansk atmosfære – langs flodbredden står palmer, akacie- og mahognitræer; elefanter bader og leger i floden mens
flodheste prustende stikker hovedet
op og iagttager båden.
Dyreflokke kommer ned for at drikke, mens de holder et nøje øje med
krokodillerne, der er nogle af de største i Afrika.

Fuglelivet er sandt at sige enestående, og i de tørre måneder har man
chancen for at se den sjældne og
aparte udseende træskobnæb. Garvede fugleentusiaster, der målrettet
går efter denne bizarre fugl, skal nok
tage på den længere bådtur ned
mod deltaet og Lake Albert, hvor der
er en bedre chance for at finde træskobnæbbet.

Det bedste område for game drives
er lige omkring Nilen ned mod deltaet ved Lake Alberts bredder. Her kan
man møde store flokke af uganda
kob, vandbuk, hartebeest og giraf
samt oribi og og bøffel. Løverne tiltrækkes af de mange byttedyr, så her
er en af bedste muligheder i Uganda
for at se disse prægtige kattedyr. De
våde områder tiltrækker desuden et
væld af fugle, og flodheste og elefanter ses næsten altid i stort antal. To af

Ugandas bedste safarilodges ligger i
dette dyrerige område af Murchison
Falls Nationalpark – den rustikke Nile
Safari Lodge og den mere moderne
Paraa Safari Lodge.

Kampala
Ugandas hovedstad, med 1,2 mill
indbyggere (2002), er en rigtig afrikansk storby med et virvar af biler,
knallerter og mennesker. Små farverige butikker, der minder mest om
skure, flankere grusvejene og i centrum står moderne kontorbygninger
og hoteller. Det kan varmt anbefales
at tage en byrundtur i Kampala, så
man rigtig kan mærke den specielle
afrikanske storby-stemning, og ikke
mindst besøge de kongelig gravsteder lidt udenfor byen.
På turen vil man også lægge mærke
til noget, der egentlig er lidt usædvanligt for en østafrikansk storby der er utrolig rent næsten overalt.

Sammen med vores lokale agent kan vi
arrangere et par dage med frivilligt arbejde
i Uganda. På denne måde kommer man
helt tæt på det lokale samfund og får et
dybere indblik i ugandernes hverdag - og
man hjælper et sted, hvor det virkelig bliver
værdsat.
Det er f.eks. muligt at hjælpe med at bygge
et hønsehus og donere kyllinger, blive
gæstelærer på en skole eller hjælpe til på et
børnehjem.
De fleste flyselskaber der flyver på Uganda
giver ekstra bagage, og det gør STOR lykke,
hvis man medbringer f.eks. aflagt børnetøj, legetøj og skoleudstyr i form af blyanter, viskelæder,
kladdehæfter m.m.
Det er utroligt givende at hjælpe lidt til, hvor man kan. Og det er optimalt, når man selv kan være
med og se, at det gør en forskel!
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Jinja
Jinja, der ligger godt 2 timers kørsel
nord for Kampala, er Ugandas næststørste by. Det er en typisk afrikansk
provinsby, og der er som sådan ikke
meget at komme efter. Men turister
besøger gerne Jinja alligevel. Det er
nemlig i udkanten af byen man kan
se Nilens udspring - en ”opdagelse”
Speke, en engelsk officer og opdagelsesrejsende, gjorde i 1962. Selve
stedet er ikke et overvældende syn,
men det er alligevel lidt specielt at
stå lige dér, hvor verdens længste
flod begynder sin 6400 km lange
rejse fra Lake Victoria gennem Sudan
og Egypten mod Middelhavet.

Men mange rejsende valfarter til
byen af en hel anden grund. De skal
prøve krafter med Nilen og dens
mange strømfald. White Water Rafting på Nilen er en populær aktivitet, og det er et af de bedste - og
måske smukkeste - steder i verden
at udøve denne ”adrenalin-sport”.
Der er strømfald (rapids) i klasse 1-5,
og trods flere brølende og frygtindgydende rapids, som Silver Back og
Vengeance, er Nilen sikrere at rafte
end mange af de andre store rafting-floder. Der er kun få rapids, hvor
klipper skal forceres, vandet er dybt
og efter hver rapid kommer en lang
strækning med roligt vand, hvor
man har chancen for at trække vejret
og nyde den fantastiske natur.

Silver Back, Bujagali Falls, Total Gunga,
Over Time, Fifty-fifty, Vengeance,
Hair of The Dog, Nile Special.....
Der er nok af udfordringer på Nilen.
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Den mest almindelige skade under
White Water Rafting på Nilen er solskoldning og et blåt mærke efter en
vildfaren paddel.
Danske Thomas Leth Madsen er
medejer af Nalubale Rafting, der tilbyder både en- og todages raftingture. Nalubale er i øvrigt navnet på
flodguden, som de lokale mener beskytter dem, når de er på floden. Men
når man sidder i båden på vej gennem Silver Back, er det dog Nalubale
Raftings yderst kvalificerede guider,
man sætter sin lid til. Det kan varmt
anbefales at tage på en todages tur,
med en overnatning på det smukt
beliggende The Haven, så man også
får tid til at nyde naturen og opleve
lidt af det lokale liv.

Lidt praktisk information

Den Danske Ambassade i Uganda:
Embassy of Denmark
Plot No 3
Lumumba Avenue
P.O. Box 11243
Kampala
Tlf: +256 (0) 31 2 263 211
Nødtelefon: +256 (0) 77 2 221 470
Fax: +256 (0) 31 2 264 624
E-mail: kmtamb@um.dk

Visum:
Der kræves visum for danske statsborgere. Dette kan fås ved indrejse for
USD 100, eller på ambassaden i Hellerup:
Ugandas Ambassade
Sofievej 15
2900 Hellerup
Tlf: 3962 0966
E-mail: info@ugandaembassy.dk
Pas skal være gyldigt min. 6 mdr. efter afrejsen fra Uganda.

Helbred:
Der er krav om vaccination mod gul feber. Andre vaccinationer anbefales
også, og malaria er udbredt. Tjek altid med en speciallægeklinik:
www.vaccination.dk - Udlandsvaccinationen I/S i København
www.mslk.dk - Medicinsk Speciallægeklinik i Århus

Klima:
Uganda har et behageligt klima året rundt med dagstemperaturer omkring
20 - 30 C. Mængden af regn varierer meget i Uganda, men som hovedregel
går regntiden fra midt september til midt december og igen fra marts til maj.
Den nordlige del af landet er generelt mere tørt, mens den vestlige del og
området omkring Lake Victoria kan få regn året rundt.

Valuta
Møntfoden i Uganda hedder Uganda Shilling/Ush (i 2006 svarede 1 USD til
1850 Ush). USDollar og Euro accepteres af de fleste bedre hoteller, hvilket
også gælder kreditkort, hvor VISA er det langt det mest udbredte.
Der kan veksles i banker og vekselbureauer i Kampala og Entebbe. 50 og 100
Dollarsedler giver den bedste kurs, og de må ikke være ældre end fra 2000.

Lidt at tænke over......
Gennemsnitslevealderen i Uganda er 39½ år.
45% af befolkningen har adgang til rent drikkevand.
4% af befolkningen har elektricitet.
38% af skoleeleverne i ”primary school” gennemfører
- og kun 13% går videre til ”secondary school”.

Tidsforskel
+ 2 timer ved dansk vintertid.
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Tag med på en spændende rundrejse i Uganda
- sammensat præcis som du ønsker eller tag
med en gruppe på fastsatte datoer.
På denne side finder I et par forslag på
rundrejser, der inkluderer noget af det bedste
Uganda har at byde på.
Vi har mange flere rundrejser på programmet også campingture - og i samarbejde med vores
lokale agent, skræddersyr vi enhver
individuel rundrejse.
11 dages gruppe-rundrejse med engelsktalende guide

Dag 1. Ankomst Entebbe og transfer til hotel
...2. Til Murchison Falls. Ziwa Rhino & Wildlife Ranch
...3. Besøg ved vandfaldene
...4. Game drive
...5. Til Fort Portal og Kibale Forest Nationalpark
...6. Chimpanse Trek og vandretur gennem Bigodi Swamp
...7. Til Queen Elizabeth Nationalpark. Cruise på Kazinga Channel
...8. Gennem nationalparken og Ishasha til Bwindi
...9. Gorilla Trek
...10. Til Lake Mburo. Game Drive/Cruise
...11. Retur til Entebbe via ækvator.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 30.880.Tillæg for enkeltværelse kr. 3.045,Kontakt os for udførligt program.
Minimum 4 og maksimum 12 personer på turene.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

lufthavnstransfers t/r
rundrejse som beskrevet med engelsktalende guide
overnatning på turistklasse hoteller/lodges
10 x morgenmad, 10 x frokost, 9 x middag
transport i specialbygget 4x4
safari og udflugter som nævnt
parkskatter
en x Gorilla Permit (trekking tilladelse)
en x Chimp Permit (trekking tilladelse)

Afrejser i 2016:
25.januar, 28.februar, 2.april, 6.maj, 24.juni, 28.juli, 13.august,
18.august. 31.august, 16.september, 3.oktober, 6.november,
10.december og 25.december
* 2.april og 6.november: 10% Green Season rabat
* 6.maj: 20% Low Season rabat

7 dages gorilla trekking & safari

Dag 1. Ankomst Entebbe og transfer til hotel
...2. Til Queen Elizabeth Nationalpark. Eftermiddags game drive
...3. Chimpanse trek i Kyumbura Gorge. Eftermiddags cruise på
Kazinga Channel.
...4. Gennem nationalparken og Ishasha til Bwindi
...5. Gorilla Trek
...6. Til Lake Mburo. Game Drive/Cruise om eftermiddagen
...7. Til Entebbe via ækvator.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 19.915.Tillæg for enkeltværelse kr. 2.070,Kontakt os for udførligt program.
Minimum 4 og maksimum 12 personer på turene.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

lufthavnstransfers t/r
rundrejse som beskrevet med engelsktalende guide
overnatning på turistklasse hoteller/lodges
6 x morgenmad, 6 x frokost, 5 x middag
transport i specialbygget 4x4
safari og udflugter som nævnt
parkskatter
en x Gorilla Permit (trekking tilladelse)
en x Chimp Permit (trekking tilladelse)

Afrejser i 2016:
9.januar, 5.februar, 16.marts, 17.april, 7.maj, 18.maj, 7.juni, 6.juli,
21.juli, 3.august, 9.august, 24.august, 10.september, 26.september, 17.oktober, 21.november og 21.december
* 16.marts, 17.april, 7.maj, 17.oktober og 21.november: 10%
Green Season rabat
* 18.maj: 20% Low Season rabat

White Water Rafting på Nilen

HUSK AT VI SKRÆDDERSYR ALLE REJSER INDIVIDUELT!
KONTAKT OS FOR UFORPLIGTENDE TILBUD.

Dagstur kr. 1070,- pr. person
Inkl. camping, måltider, drikkevarer og transfer Kampala - Jinja t/r
2-dages tur kr. 1.950,- pr. person
Inkl. camping, måltider, drikkevarer og transfer Kampala - Jinja t/r

Ovenstående priser er eksl. fly fra Danmark. Venligst kontakt os for den bedste pris på jeres rejse,
da priserne ændrer sig meget i løbet af året. Venligst bemærk, at der tages forbehold for prisændringer grundet

evt. stigende valuta, parkskatter, trekkingtilladelser m.m.

Eksperter i eventyr
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Eksperter i eventyr
Fredensgade 36b - 8000 Århus C
Tlf. +45 70 270 370
E-mail: info@jesperhannibal.dk
Web: www.jesperhannibal.dk
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