Uganda
– safari, chimpanser og gorillaer

Kunne du tænke dig at opleve bjerggorillaer på helt tæt hold? Så er vores rejser til
Uganda lige sagen, for her er der virkelig naturoplevelser i højsædet. Vi hører om et
stort projekt til bevarelse af næsehorn, og vi kører på safari i Uganda hen over
savannen og ser de store afrikanske pattedyr på nært hold.
Vi trekker i regnskoven og oplever vores nærmeste slægtning, chimpansen, i naturlige
omgivelser. Vi skal desuden opleve bjerggorillaen i Bwindis skove, og det er en
uforglemmelig oplevelse.
Inden vi rejser tilbage mod Entebbe, besøger vi batwa-stammen (pygmæer), der lever
som nomader i delvis pagt med naturen, og vi skal på en spændende vandresafari i den
lille perle af en nationalpark – Lake Mburu.
•
•
•
•
•
•
•

Oplev Murchisons-vandfald, hvor Nilen er blot to meter bred
Oplev chimpanser og Kibale National Parks rige dyreliv
Oplev elefanter, løver og antiloper i Queen Elizabeth National Park
Oplev flodheste og nilkrokodiller mens du sejler på Kazinga-kanalen
Oplev bjerggorillaer i Ugandas højlandsskov
Oplev Batwa- folkets kultur (pygmæer)
Oplev Lake Mburu i øjenhøjde til fods på spændende vandresafari
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Dag 1: København – Entebbe
Afrejse om eftermiddagen fra Kastrup med Qatar Airways til Doha, hvor vi skifter fly
mod Entebbe.
Måltider inkluderet: på flyene
Overnatning: på flyene

Dag 2: Entebbe – Kampala
Vi ankommer til Entebbe om morgenen og bliver hentet af vores lokalguide. Vi er nok
lidt trætte efter rejsen og tager det stille og roligt. Vi kører til den Botaniske Have i
Entebbe, hvor vi går en tur og nyder parkens skønne plante- og dyreliv. Parken ligger i
vidunderlige omgivelser lige ned til Victoriasøen. Her er der gode muligheder for at se
marekatte og en masse forskellige fuglearter. Herefter kører vi ind til hektiske Kampala
og spiser frokost.
Om eftermiddagen tjekker vi ind på vores hotel, hvor vi slapper af resten af dagen. Vi
kan tage en ”sundowner”, inden vi skal spise aftensmad og få en god nats søvn. Vores
fantastiske rejse gennem Uganda og Rwanda begynder dagen efter.
Måltider inkluderet: Aftensmad
Overnatning: Forest Cottages - www.forest-cottages.com (eller lignende)

Dag 3: Kampala – Murchisons-vandfaldet (5-6 timers kørsel i alt)
Denne dag kører vi fra Kampala til Murchisons-vandfaldet. På vejen skal vi besøge
næsehornsprojektet Ziwa. For indtil omkring 30 år siden levede både sorte og hvide
næsehorn i Kidepo-dalens nationalpark og i Murchisons nationalpark, men på grund af
intense problemer med krybskytter under Idi Amin-æraen er begge arter nu næsten
forsvundet. For at reintroducere næsehorn tilbage til naturen i Uganda, blev Uganda
Rhino Fund stiftet i 1998. Fonden etablerede et opdrætsprogram for at avle disse
fantastiske kæmper, men også for at formidle omkring vigtigheden i at have næsehorn i
Uganda.
I området omkring Ziwa er der også registreret omkring 250 forskellige fuglearter, så
der er også rig mulighed for at se efter nogle af Ugandas smukke fugle. Sidst på dagen
bliver vi indlogeret på vores dejlige lodge i nationalparken tæt ved Murchisonsvandfaldet. Her har vi to overnatninger.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Fort Murchison - www.naturelodges.biz/fort-murchison/ (eller lignende)
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Dag 4: Murchisons Falls National Park: Safari og sejltur på Nilen blandt krokodiller
Efter en tidlig morgenmad skal vi på safari i solopgangen i nationalparken. I de tidligere
morgentimer vågner hele savannen op, og vi har mulighed for at se flokke af elefanter,
giraffer, bøfler og antiloper, og måske er vi heldige at finde nogle af områdets løver eller
måske en leopard, der hviler i morgensolen.
Efter frokosten skal vi ud og sejle på Nilen. Denne fantastiske flod, der betragtes som
verdens længste med sine 6853 kilometer, deles af 11 forskellige lande. Det giver liv til
både mennesker og dyr, og her i Murchisons snævrer Nilen ind til kun 7 meter og buldrer
ud over klipperne med 300 kubikmeter per sekund, inden vandet har frit fald på 43
meter. Vi sejler helt frem til foden af vandfaldet, hvor mange nilkrokodiller og fugle
holder til for at spise uheldige dyr, der har været ofre for Nilen. Ved foden af vandfaldet
går vi i land og vandrer op til toppen.
Efter omkring 45 minutters gåtur når vi toppen og kan på helt tæt hold opleve kløften,
hvor Nilen snævrer ind. Her er en helt utrolig udsigt over Nilen. Herfra vender vi tilbage
til vores lodge sidst på dagen.
Tilvalg: Man kan som alternativ til morgenens program vælge at se solen stå op over
savannen fra en luftballon (kontakt Panorama Travel for pris).
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Fort Murchison - www.naturelodges.biz/fort-murchison/ (eller lignende)
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Dag 5: Murchisons Falls - Kibale (ca. 8 timers kørsel i alt)
Efter morgenmaden fortsætter vi vores eventyr i Uganda. Vi skal køre gennem den
afrikanske busksavanne op til Kibale. Jo nærmere vi kommer på Kibale, jo mere vil vi
opleve landskabet ændre sig.
Vi kører igennem teplantager, og vegetationen skifter og bliver mere grøn og frodig.
Kibale er særlig kendt for sine chimpanser, men her er også mange andre arter
primater. På vejen kan vi være heldige at se elefanter arbejde sig vej gennem skoven
som store maskiner i deres evige søgen efter føde.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Kibale Forest Camp (eller lignende)

Dag 6: Kibale – Chimpanse-trekking og besøg i sumpene
Efter morgenmaden skal vi ud og lede efter chimpanser. Sammen med en ”ranger”
(parkvagt) vandrer vi i skoven for at se efter menneskets nærmeste slægtning, hvis DNA
adskiller sig fra vores med mindre end 2 procent. Vores nærmeste slægtninge lever i
den tætte skov, hvor de lever i grupper højt oppe i træerne. Ofte kommer de ned på
jorden for at søge føde, og her kan vi opleve dem på helt tæt hold.
Uganda giver med sine omkring 4950 vilde chimpanser en unik mulighed for at se dem
vildt i naturen. Undervejs vil parkens ranger fortælle om flora og fauna, og om hvordan
chimpanserne lever i den tætte regnskov. Nationalparken har også elefanter i skoven,
og det er en speciel oplevelse at komme vandrende på en lille skovsti og pludselig se de
store fodspor fra en af verdens kæmper på præcis samme sted, som vi selv vandrer.
Om eftermiddagen besøger vi vådområdet Bigodi, som ligger i Magombe-sumpene. De
østafrikanske sumpe er kendt for deres rige dyreliv. I sumpene er der mulighed for at se
mere end 200 forskellige fuglearter, herunder stor blå turaco, isfugle, næsehornsfugle,
vævere og mange andre, som alle er knyttet til det artsrige vådområde. Også pattedyr
er rigt repræsenteret i sumpene.
Der er gode muligheder for at se flere af områdets primater, som colobus-aber,
bavianer og marekatte. Fra den nærliggende Kibale National Park besøger flere arter
antiloper sumpene. Specielt den sjældne sumpantilope, sitatungaen, er en af beboerne.
Men også skriftantilopen og vildsvin er ofte på besøg i området.
Vi vandrer nogle timer gennem dyrkede marker og teplantager, og vi passerer små
landsbyer med smilende lokale. Efter en dag med masser af naturoplevelser vender vi
tilbage til vores hotel og en afslappende kølig drink.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Kibale Forest Camp (eller lignende)
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Dag 7: Kibale – Queen Elizabeth National Park (ca. 2 timers kørsel)
Vi starter dagen med at vandre omkring en kratersø, hvor vi passerer gennem små
lokale landsbyer. Ved frokosttid fortsætter vi vores tur mod Queen Elizabeth National
Park. Med sine næsten 2000 kvadratkilometer har den masser af plads til de store
afrikanske pattedyr. Parken har registret 95 arter af pattedyr og over 600 arter fugle.
Her i parken kan man opleve den endemiske Uganda kobantilope, elefanter,
kafferbøfler, zebraer, leoparder, hyæner, vortesvin og mange flere.
Det er også et af de steder, hvor det er muligt at se den meget sjældne træskonæbstork.
Denne besynderlige fugl lever i de sumpede områder med papyrus. Efter vi har tjekket
ind på vores lodge, er der mulighed for at slappe af med udsigt over Kazinga-kanalen,
inden vi skal på en køretur rundt i nationalparken i solnedgangen.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Marafiki Safari Camp - http://marafikisafaris.com (eller lignende)

Dag 8: Queen Elizabeth National Park: Sejlads med flodheste og krokodiller
Vi tager på en tidlig morgen game-drive i parken for at se efter nogle af parkens mange
dyr. Om eftermiddagen skal vi ud og sejle på Kazinga-kanalen, som deler Queen
Elizabeth National Park i to dele. Det er en naturlig kanal, som forbinder Edward-søen
med George-søen. Den omkring 35 kilometer lange kanal huser en af verdens tætteste
bestande af flodheste og nilkrokodiller men også elefanter, bøfler og mange andre
kommer ned til kanalen for at drikke.
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Her skal vi sejle og opleve de store dyr på tæt hold. Her er så mange flodheste, at man
næsten ikke kan forestille sig det! Flodheste og krokodiller er kendt som nogle af de
farligste dyr i Afrika, men her kan vi i sikkerhed fra båden komme helt tæt på. Med sine
op til 1½ ton er flodhesten et imponerende dyr. Nilkrokodillen er også meget almindelig i
kanalen. Den bliver op til 6 meter lang, og det gør den til verdens næststørste krybdyr.
Ved kanalkanten kan vi også opleve vadefugle i hobetal.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Marafiki Safari Camp - http://marafikisafaris.com (eller lignende)

Dag 9: Videre til Bwindi Impenetrable Forest (ca. 7 timers kørsel)
Vi kører til den sydlige del af Bwindi Impenetrable Forest, som er hjem for flere grupper
af de sjældne bjerggorillaer, og sandsynligvis det bedste sted at opleve dem. Vi kører til
den sydlige del af Bwindi Impenetrable Forest, som er hjem for flere grupper af de
sjældne bjerggorillaer.
Vi oplever nogle af Ugandas bumpede veje, men udsigterne er betagende og opvejer
de dårlige vejforhold. På køreturen ser vi fantastiske landskaber, som virkelig
understreger Ugandas mangfoldige natur og topografi. Vi passerer store søer langs
tropiske bjergsider omgivet af tæt regnskov. Når vi nærmer os Bwindi, får vi de første
glimt af de majestætiske Virunga-vulkaner.
Om eftermiddagen indlogeres vi på en fantastisk lodge, der ligger med skøn udsigt over
Mutanda-søen og Virunga-vulkanerne. Her kan vi nyde udsigten i betagende omgivelser
inden aftensmaden. Vi har tre overnatninger på denne skønne lodge.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Chameleon Hill - http://www.chameleonhill.com (eller lignende)

Dag 10: Bwindi Impenetrable Forest (bjerggorillatrekking) – nærkontakt med rolige kæmper
I dag venter en af turens største oplevelser: Bjerggorillatrekking! Det er i dag vi skal
opleve bjerggorillaerne på helt tæt hold. På samme måde som Diane Fossey og mange
andre primatforskere skal vi opleve, hvordan regnskoven danner hjem for både
bjerggorillaer og chimpanser. Bwindi er nemlig det eneste sted i hele Afrika, hvor begge
disse sjældne menneskeaber deler territorium, og tilmed det sted hvor over halvdelen af
verdens bjerggorillaer lever.
Bjerggorillaen findes kun i Uganda, Rwanda og Congo i de gamle regnskove, der har
stået uberørte i tusinder af år. Der er kun omkring 10 grupper af gorillaer i hele verden,
som er tilvænnede til menneskebesøg. Vi starter vores gorillaoplevelse med en
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gennemgang af dagens program fra de lokale rangere (parkvagter), hvorefter vi bliver
inddelt i grupper på maksimalt otte personer.
Vores vandretur tager os gennem uberørte skovskråninger, sammenfiltrede lianer og
bambus, inden vi når til gorillaerne. Da gorillaerne ikke altid er det samme sted, kan det
tage alt fra en time til en halv dag at finde dem, og når vi finder dem, kan vi tilbringe
omkring én time sammen med dem. Undervejs vil vores rangere fra parken fortælle om
skoven og dyrelivet, og vi skal lede efter spor fra de store aber; afføring, reder og
afbidte bambusskud.
Turen er nogle gange våd og anstrengende, men når vi når frem til gorillaerne, kan vi i
ro og fredsommelighed på blot syv meters afstand nyde disse rolige kæmper. Det er
absolut det hele værd! Det er en unik og uforglemmelig følelsesladet oplevelse at sidde
ansigt til ansigt med verdens største abe, og noget man bare skal opleve for at forstå
det. I en time oplever vi hvordan de interagerer, kommunikerer, spiser og lever
tilbagetrukket fra omverdenen, inden vi vandrer tilbage til udgangspunktet og kører
tilbage til lodgen for at slappe af og snakke om dagens fortryllende oplevelser.
Ud over de store menneskeaber er Bwindi også hjemsted for 111 andre arter af pattedyr,
360 arter fugle og over 200 arter sommerfugle, så der er rig mulighed for at opleve den
fantastisk centralafrikanske biodiversitet.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Chameleon Hill - http://www.chameleonhill.com (eller lignende)
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Dag 11: Pygmæer og sejlads på Mutanda-søen
Efter en forholdsvis hård dag med gorillatrekking, er dagens program noget mere
afslappet. Vi starter om morgenen med et besøg hos batwa-folket (pygmæer) for at
lære om deres liv og kultur. De bor i Mgahinga Gorilla National Park, som har betagende
udsigter over Virunga-vulkanerne. Her skal laves bål, og hos batwa-stammen kræver det
en samlet indsats. Bålet anvendes blandt andet til at ryge bier ud af deres bo for at få
fat i den søde honning, som er en vigtig energikilde for batwa-stammen.
Batwaerne er nomader, og deres hytter er både nemme at lave men også nemme at
destruere, når stammen skal flytte videre til et nyt sted. Kvinderne viser os deres
traditionelle danse og synger, som de har gjort i århundreder. Måske får vi demonstreret
nogle jagtteknikker, samt hvordan de laver simple kopper ud af bambus. Alt i alt er det
en interessant oplevelse at få indblik i en traditionel stammekultur, som desværre er ved
at forsvinde.
Om eftermiddagen kan man vælge at slappe af på lodgen, eller man kan sejle med ud
på Mutanda-søen. Den ligger i de mest fantastiske omgivelser lige neden for vores
lodge. Søen er kendt som en af Afrikas smukkeste. Den har i alt 15 mindre øer, og vi skal
besøge nogle af dem.
Vi besøger blandt andet Skelet-øen eller "afstraffelses-øen", som den også kaldes. Herud
tog man gravide ugifte kvinder og ældre mænd og kvinder, som ikke havde nogen til at
tage sig af dem, samt kriminelle og sociale afvigere. Man slog dem enten ihjel eller
efterlod dem uden mad og vand til døden. Øen har stadig menneskeskeletter liggende,
der vidner om øens grufulde historie.
Vi skal også besøge Python-øen, som netop er kendt for sine kvælerslanger. Den
afrikanske klippepython er den største slange i hele Afrika, og dem skal vi lede efter på
denne ø.
Efter sejlturen kan vi gå op til byen Kisoro, som er kendt for sine farverige lokale
markeder. Efter en dag i skønne omgivelser vender vi tilbage til lodgen for at slappe af
og bare nyde udsigten den sidste aften på en helt fantastisk lodge.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Chameleon Hill - http://www.chameleonhill.com (eller lignende)

Dag 12: Mutanda-søen til Lake Mburu (ca. 6-7 timers kørsel)
I dag begynder vores panoramiske vej fra Ugandas højland til den tørre Lake Mburu
nationalpark. På vejen gør vi holdt for at nyde de flotte udsigter.
Lake Mburu nationalpark ligger som navnet antyder op ad Mburu-søen. Med sine blot
260 km2 er nationalparken en af Ugandas mindste, men det gør den bestemt ikke
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mindre interessant. Når vi ankommer om eftermiddagen, skal vi på vandresafari i
parken. I de fleste nationalparker i Uganda er det forbudt at vandre, men det gælder
ikke Lake Mburu. Det giver en helt ny og anderledes oplevelse at opleve dyrene til fods.
På vores vandretur i bushen er der gode chancer for at se eland-antiloper,
steppezebraer, vandbukke, vortesvin og impalaer. I parken er der ligeledes både
flodheste, kafferbøfler, sitatunga-antiloper, plettede hyæner og leoparder. Vi kan også
være heldige at se den lille antilope, der kaldes en klipspringer.
Parken rummer desuden et væld af fuglearter. Der er registreret over 300 forskellige
arter af fugle i denne lille perle af en nationalpark.
Efter en spændende eftermiddag med vandring i parken vender vi tilbage til vores
lodge, der med sin spektakulære beliggenhed og panoramaudsigt danner de perfekte
rammer for vores sidste aften og afskedsmiddagen på det røde, afrikanske kontinent.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad.
Overnatning: Rwakobo Rock https://www.rwakoborock.com (eller lignende)
Dag 13: Lake Mburu – Entebbe - hjemrejse
Vi kører efter en tidlig morgenmad tilbage mod Entebbe, hvor vi skal flyve tilbage til
København om eftermiddagen. Vi stopper på vejen ved Ækvator Memorial præcist ved
verdens midte.
Måltider inkluderet: morgenmad og frokost
Overnatning: på flyene
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Dag 14: Hjemkomst til København
Vi ankommer til København først på eftermiddagen.
Måltider inkluderet: på flyene

Max. 13 deltagere
Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København - Entebbe, retur
Hotelpakke STANDARD/EKSTRA: Overnatning på nøje udvalgte 3-4* hoteller og gode
lodges i delt dobbeltværelse.
Alle entréudgifter til nationalparker samt chimpanse- og gorillatilladelser
(NB! Hvis der ikke ønskes gorillatrekking, trækkes 4000kr fra rejsens pris.)
Sejltur til Murchison-vandfaldet og på Kazinga-kanalen
Alle safariture ifølge program
Helpension dag 3-13 og halvpension dag 2
Transport i egne 4x4 minibusser med ”pop-up roof”
Dansk rejseleder
Engelsktalende chauffør-guide

Ikke inkluderet
•
•
•
•
•
•

Afbestillings- og rejseforsikring
Visum til Uganda (”Uganda ordinary single entry visa” til 50 USD)
Visse måltider
Drikkevarer
Drikkepenge til lokale guider og chauffører
(Evt. eneværelsestillæg)

Praktiske oplysninger
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.
Der skal søges visum til Uganda (ordinary tourist visa) senest en uge inden afrejse. Det
kan gøres på: www.visas.immigration.go.ug og koster 50 USD.
NB! For at deltage i chimpanse- og/eller gorillatrekking skal man være i almindelige
fysisk form og fyldt 15 år.
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