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Vilde eventyr i Congo 
Denne safarirejse er den ultimative regnskovsoplevelse, hvor vilde naturoplevelser 
kombineres med eksklusiv luksus. Dybt i Congobassinet til lyden af mystiske dyr, kan 
man opleve vores gådefulde nærmeste slægtning, lavlandsgorillaen, på helt tæt hold! 
Rejsen er pakket med oplevelser ud over alle grænser. Oplev dyrelivet mens du sejler i 
kajak på Lekolifloden, trek i en af Afrikas ældste primærregnskove, nyd en drink i 
solnedgangen mens bøfler og elefanter kommer ned til floden for at drikke, og spejd 
efter den sjældne bongoantilope. Nyd den eksklusive service, den helt unikke 
beliggenhed midt i den uberørte natur, samt atmosfæren som de eksklusive camps er 
nøje udvalgte efter. Mærk også den myldrende storby Brazzaville, som stadig rummer 
mange levn fra den franske kolonitid. 

Velkommen på den vildeste rejse med oplevelser og service i absolut særklasse! 

• Bo i luksuriøse camps, hvor hytterne har direkte udsyn til trækronerne 

• Oplev nærkontakt med vores gådefulde nærmeste slægtning, lavlandsgorillaen 

• Nyd gourmetmad og cocktails til solnedgangen mens du betragter bøfler og 
elefanter 

• Oplev dyrelivet fra kajak på Lekolifloden og trek i en af Afrikas ældste 
primærregnskove 

• Mærk den myldrende storby Brazzaville 

 

Dag 1: Afrejse fra København 
Afrejse fra København via (Paris) til Brazzaville i Republikken Congo. Her hentes du i 
lufthavnen og bliver kørt til hotellet. 

Overnatning på hotel i Brazzaville. 

 

Dag 2: Brazzaville til Odzala-Kokoua National Park 
Afgang fra Brazzaville lufthavn med Odzala charterfly til Mboko Lodge kl. 13.00 med 
ankomst til Mboko Camp ca. kl. 15. Efter ankomsten til Mboko pakkes bilen, der kører til 
den mindre Ngaga Camp. Turen tager omkring 2,5 timer, og man kører gennem den 
smukke Odzala-Kokoua National Park. Ved ankomst til Ngaga Camp bliver du modtaget 
af det venlige personale. Ngaga er en vidunderlig camp og består af seks værelser, der 
hviler i en lysning i primærskov over Ngaga Stream og inden for territoriet af flere 
grupper af vestlige lavlandsgorillaer, hvoraf to kan besøges. Ngaga er så tæt på 
gorillaerne, som man kan bo. Campen er omdrejningspunkt for forskning i verdensklasse 
samt uforglemmelige møder med primaterne for turisterne. Ngaga Camps unikke 
design leder tankerne hen på barndommens sjove legetræhytter. De seks forhøjede 
værelser har brede terrasser og gangbroer, som tillader dig at komme meget tæt på 
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naturen og kigge direkte ind i trætoppene. Ngaga Camp er konstrueret af naturlige 
materialer med anvendelse af traditionelle teknikker. 

Efter du har tjekket ind og fået tildelt et smukt værelse midt i den congolesiske 
regnskov, er det tid til at møde gorilla-forskningsholdet. De fortæller om områdets 
gorillaer og om deres levevis og biologi. Efter mødet med forskerne vil der blive 
serveret middag, og resten af aftenen kan nydes på en af terrasserne med bål til lyden 
af en af Afrikas ældste skovområder. 

Overnatning i Ngaga Camp. 

 

Dag 3: Ngaga Camp, gorillatrekking og sundowners 
Ved daggry er der afgang til turens første vidunderlige eventyr. I en meget lille gruppe 
på maksimalt fire personer skal du med ud og lede efter en af områdets to habituerede 
gorillagrupper. Det er svært at sige, hvor lang denne morgens vandretur er, da det helt 
afhænger af, hvor gorillaerne opholder sig. Når i finder gruppen har i omkring en time 
sammen med den, hvor i kan observere gorillaerne på omkring 7-10 meters afstand og 
nyde et sjældent indblik i en af vores nærmeste slægtninges stille liv midt i den 
centralafrikanske regnskov. I vender tilbage til Ngaga Camp for at spise frokost. Efter 
frokosten er der lidt tid til at slappe af og nyde den skønne udsigt fra campen. Om 
eftermiddagen venter der flere eventyr i form af trekking i skoven for at opleve det rige 
plante- og dyreliv. Turen afsluttes med ”sundowners” ved floden, hvor man kan være 
heldig både at se de smukke bongo-antiloper, sitatungaer (antiloper), penselsvin eller 
skovbøfler komme ned for at drikke. Efter en lækker middag er det blevet tid til 
afslapning og en snak om dagens fantastiske oplevelser. 

Overnatning Ngaga Camp. 

 

Dag 4: Gorillatrekking, regnskovsvandring og skumringstrek 
Endnu et gorillatrek venter forude! Som dagen forinden starter morgenen med et 
eventyrfyldt trek ud til én af områdets to habituerede lavlandsgorillagrupper. 
Hjemkomst til Ngaga Camp senest omkring middagstid og endnu en dejlig frokost. Efter 
frokosten er der lidt tid til afslapning, inden du igen mødes med gorillaforskerne for at 
høre om deres forskning og snakke om de sidste par dages oplevelser med gorillaerne. 
Denne eftermiddag er der også endnu en skovvandretur, der giver mulighed for at 
opleve nye forunderlige ting i den primære regnskov. Efter mørkets frembrud skal du på 
et ”nattrek” for at opleve nattens dyr. I området er der nemlig mange arter, som er 
skumrings- og/eller nataktive. Du vender tilbage til campen for at spise aftensmad. 
Resten af aftenen er til afslapning og hygge. 

Overnatning i Ngaga Camp. 
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Dag 5: Kørsel til Mboko Camp og flodsejlads 
Morgenen er afsat til afslapning eller endnu et gorillatrek (NB: tilvalg, 345 $). Om 
formiddagen er der afgang mod den større Mboko Camp. Køreturen er igen en 
spændende tur gennem Odzala-Kokoua National Park, og det er ikke ualmindeligt at se 
dyr på turen. Ruten går også igennem landsbyen Mbomo, og her er god mulighed for at 
opleve livet for de lokale mennesker, der bor her. Ankomst til Mboko Camp og en sen 
frokost. 

Mboko har 12 værelser, der strækker sig langs bredden af en fritflydende biflod til 
Lekolifloden. Campen ligger i et område med frodig eng-lignende savanne og 
frekventeres af skovbøffel, skovelefant og plettet hyaena. Mboko Camp tilbyder 
besøgende en betagende udsigt over grænselandet mellem den tropiske regnskov og 
savanne, hvor hundredevis af tårnhøje termitboer bidrager til at skabe en overjordisk 
oplevelse. Mboko giver dig desuden unikke muligheder for at kigge stjerner  før du 
falder i søvn til lyden af livgivende vand, der flyder afsted for at møde den mægtige 
Congoflod. Campen giver også adgang til nærliggende landsbyer i udkanten af parken, 
hvor man kan mødes og interagere med de lokale. 

Sidst på eftermiddagen skal du ud at sejle på floden, hvor der også er gode muligheder 
for at opleve både aber, fugle og antiloper. Turen afsluttes med en ”sundowner” på 
floden. Aftensmad i campen, og aftenen er fri til at nyde lydene langs floden. Værelset 
ligger ned til floden, så man skal forvente at opleve dyreliv lige uden for sin hytte. 

Overnatning i Mboko Camp. 

 

Dag 6: Mboko Camp til Lango Camp i kajak på floden 
Efter morgenmaden starter endnu et flodeventyr. I kajakker skal du sejle fra Mboko 
Lodge ud på Lekolifloden. Turen i kajak er en ideel måde at opleve naturen omkring 
floden i absolut ro og stilhed. Det er virkelig en oplevelse at drive stille ned ad floden, 
mens colobusaber kigger nysgerrigt med fra trækronerne, og måske er du heldig at se 
både skovelefanter og flodheste. Det sidste stykke af formiddagens eventyr foregår til 
fods. Når i stiger ud af kajakkerne skal i vandre det sidste stykke gennem skoven 
opstrøms indtil i når op til Lango Bai, hvor Lango Camp ligger. Ved ankomst til campen 
er der indkvartering og frokost. Efter frokosten er der tid til afslapning med udsigt over 
Lango Bai, og om eftermiddagen kan man vælge mellem en vandretur i skoven eller en 
afslappende svømmetur i Lango Bai. Sidst på dagen vender i tilbage til campen, hvor du 
kan slappe af indtil aftensmaden serveres. 

Overnatning i Lango Camp. 

 

Dag 7: Naturvandringer, afslapning og foredrag 
Efter morgenmaden skal du på en guidet vandretur i området omkring Lango Camp.  
Turen kan gå både gennem de flodnære skove, græssavannerne eller sumpområderne 
omkring Lekolifloden. Her kan du virkelig forberede dig på en vandretur ud over det 
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sædvanlige. Du vender tilbage til Lango Camp for at spise en lækker frokost, mens du 
kan nyde udsigten over Lango Bai. Efter frokost er der tid til et par timers afslapning, 
inden du enten kan vælge at komme på endnu en vandretur i skoven eller langs Lango 
Bai, eller du kan blive på træterrassen og spejde efter fugle med en af campens kyndige 
naturguider. Om aftenen holder personale fra campen en præsentation af den sidste 
tids ”fangster”. Der forskes meget i områdets dyr, og derfor har forskerne fotofælder 
ude i skoven for at dokumentere tilstedeværelsen af dyr. Ofte er det muligt at få et 
særligt indblik i nogle af de mere sky dyrs tilstedeværelse, når man bruger 
kamerafælder. Det giver et gys, når man oplever en sjælden leopard på billedet af netop 
samme sti, som man betrådte dagen forinden. 

Overnatning i Lango Camp. 

 

Dag 8: Fugleskjul, game-drive og retur til Mboko Camp 
Denne morgen starter med tidlig afgang til et nærliggende fugleskjul. Her fra skjulet kan 
man blandt andet observere de mange rødhalede jacopapegøjer, der tidligt om 
morgenen kommer ned til Bai’en for at spise mineraler og drikke. Efter morgenens 
fugleoplevelser skal du på et game-drive i firhjulstrækker og herefter på en vandretur 
gennem et af områdets mange sumpområder. Turen gennem sumpen foregår på 
hævede træstier, så der altid er fast fodfæste. Frokosten nydes i Mboko Camp. Efter 
frokost er der lidt tid til at slappe af, inden du skal ud og sejle på Lekolifloden eller på en 
vandretur langs Likenifloden for at se efter flere dyr. 

Overnatning i Mboko Camp. 

 

Dag 9: Mboko Camp til Brazzaville 
Efter morgenmaden stiger du ombord kl. 9 på det private charterfly til Brazzaville. 
Flyveturen varer ca. 2 timer. Fra flyet kan du nyde den sidste fantastiske udsigt over 
Odzala-Kokoua National Park og filosofere over den sidste uges uforglemmelige 
oplevelser. Du ankommer til Brazzaville kl. 11, hvor du bliver hentet i lufthavnen og kørt til 
dit hotel. Resten af dagen er til afslapning på egen hånd. 

Overnatning på hotel i Brazzaville. 

 

Dag 10: Byrundtur i Brazzaville og hjemrejse 
Kl. 10 bliver du hentet af din lokale guide, som tager dig med på en byrundtur i 
Brazzaville. Om eftermiddagen køres du til lufthavnen for at flyve hjem. 

 

Dag 11: Ankomst til København 
Din fantastiske rejse er ved vejs ende, men heldigvis har Panorama Travel andre 
eventyr, som bare venter på dig. 
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Pris: se hjemmesiden for den aktuelle pris 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Paris – Brazzaville, retur 
• Indenrigsfly Brazzaville – Mboko airstrip 
• Transport ifølge programmet 
• Indkvartering 2 nætter i Brazzaville på førsteklasses hotel 
• Indkvartering på Odzalas tre lækre camps: 3 nætter i Ngaga, 2 nætter i Mboko, 2 

nætter i Lango 
• Helpension under hele opholdet hos Odzala Camps. Herunder også husets vin, øl, 

spiritus, vand og sodavand. Kun connoisseur-vin og champagne er ikke inkluderet. 
• Daglige udflugter ifølge programmet (herunder 2 gorillatreks, 1 bådtur, 1 kajaktur, 

daglige trekkingture i Odzala-Kokoua National Park) 
• Tøjvask i Odzalas camps 
• Wifi på Odzalas camps 
• Alle entréudgifter til nationalparker 
• Invitationsbrev fra Congo til visumansøgning 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visse måltider ifølge program 
• Drikkepenge til lokale guider 
• Ekstra gorillatrek på dag 5 (pris: 345 USD) 
• (Evt. tillæg for enkeltværelse: 17.000 kr.) 
• Visum 

 

Praktisk 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse og have mindst én blank side til 
visum. 

Dette er en absolut luksuriøs safarirejse, dog er ophold i naturen altid på eget ansvar. 
Der kan forekomme vilde dyr omkring campen, og Panorama Travel kan ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle skader påført af disse, hverken på personer eller ejendele. Det 
er vigtigt at følge anvisningerne, som personalet på stedet giver. 

Vi anbefaler at du medbringer følgende på din safari: 

• Kikkert 
• Pandelampe 
• Regnslag/regnjakke 
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• Myggebalsam 
• Kamera 

 


