
Dag 1   Ankomst Entebbe
Vid ankomst till Entebbe flygplats så välkomnas vi och åker till hotellet. Landet 
består av bördig jord och många sjöar. Landskapet, växtligheten och djurlivet lik-
nar inget annat land och lockar därför många turister varje år. Uganda är känt för 
sina många nationalparker och djurreservat, och framförallt dess bergsgorillor. En-
tebbe ligger vackert placerat, precis vid vattenkanten till Victoriasjön. Dagen är fri 
för egen aktivitet.   
Hotell: Boma Guesthouse
Måltider: -

Dag 2   Kibale Forest nationalpark
Efter en lugn morgon och med en god frukost i magen så är det dags att lämna 
huvudstaden för denna gång. Vi beger oss västerut mot Kibale Forest national-
park. Längs vägen passerar vi vackra landskap och kör bland annat förbi staden 
Fort Portal, den ligger vid foten av den omtalade bergskedjan “Mountains of the 
Moon”. Staden är med sitt lite kyligare klimat känt för sitt goda te. Resan fortsät-
ter mot Kibale Forest nationalpark där vi sedan tillbringar resten av eftermidda-
gen och kvällen på egen hand.
Hotell: Primate Lodge standard
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3   Kibale nationalpark & byn Bigodi
Kibale Forest har den högsta koncentration av primater i Östafrika. Här ger vi 
oss ut på en spännande schimpansspårning. Tillståndet i parken är inkluderat i 
resekostnaden. Efter en genomgång med vår lokalguide så börjar vi vandringsä-
ventyret rakt in i den täta skogen. Vi hittar fotspår från en stor familj av schim-
panser som vi följer. Guiden lär oss om den omgivande naturen och de andra 
invånarna i skogen under vår vandring. Här lever även andra primater och fåglar 
såsom blåbröstad kungsfiskare, svartnäbbad Turako, och många fler. Det är en 
fascinerande upplevelse att se schimpanserna i deras naturliga miljö, hur dem 
svingar sig med en sådan vighet mellan träden. Vi gör dem sällskap i en timmes 
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Uganda safari erbjuder nära möten med de enorma bergsgorillorna. Mitt på ekvatorn ligger Uganda uppfluget på den östafri-
kanska högplatån strax norr om Victoriasjön. Ett bördigt land i Afrikas hjärta med otroligt mycket att erbjuda. På resan får vi 
unika natur- och djurupplevelser. Vi åker på många spännande safariturer där mötet med bergsgorillorna i Bwindi definitivt är 
höjdpunkten. Man  uppskattar att det finns bara 800  bergsgorillor kvar, varav 400 av dem bor i Bwindi nationalpark. I Kibale Fo-
rest spårar vi schimpanser och på vår väg mellan nationalparkerna gör vi besök för att lära oss om landets kultur och traditioner. 
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tid för att följa deras vardagliga rutin. Efter lunch på lodgen åker vi vidare mot 
byn Bigodi.. Här spenderar vi resen av eftermiddagen med att lära oss om den 
lokala stammen som bor i området. En lärorik dag med lokal kultur och tradition. 
Vi besöker en grundskola och de omkringliggande gårdarna där vi lär oss om 
jordbruket och vad som växer på fälten i området.
Hotell: Primate Lodge standard
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4   Queen Elisabeth nationalpark
Idag beger vi oss söder ut mot den kända nationalparken Bwindi. Av de över 800 
bergsgorillorna i världen, är Bwindi nationalpark hem till nästan hälften av alla 
bergsgorillor. Vi passerar stora savannslätter vid Queen Elizabeth nationalpark. 
Även detta är en av Ugandas mest populära nationalparker, beläget vid foten av 
bergskedjan Rwenzori. Här spanar vi efter trädklättrande lejonen. Ett fenomen 
som gjort parken känd, detta är inget naturligt beteende hos lejon men här är det 
ingen ovanlig syn. Vid lunchtid slår vi oss ner i skuggan av ett träd för picknick 
på savannen. Mätta och belåtna så fortsätter vi mot Bwindi nationalpark. Parken 
är med på Unescos världsarvslista och är en av Östafrikas mest kända national-
parker. Även om syftet är att se dem utrotningshotade bergsgorillorna så finns 
här en otrolig samling andra djur. Med över 120 arter av däggdjur så är man 
garanterad att se vilda djur.
Hotell: Haven Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5   Gorillaspårning i Bwindi nationalpark
Vi börjar dagen tidigt, idag är höjdpunkten på vår resa, en oförglömlig när-
kontakt med dessa vänliga, enorma människoapor. Efter tidig frukost så åker 
vi till nationalparkens kontor där vi blir tilldelade en familj gorillor och inde-
lade i små grupper, max 8 personer för att inte störa djuren i deras fridfulla 
miljö. Vår guide informerar oss först om parkens regler och vad vi kan för-
vänta oss av dagen. Sedan är det dags att ge sig ut på en av vandringslederna 
mot ett spännande äventyr. Räkna med att vi går mellan 2 till 8 timmar i 
branta och ibland leriga förhållanden med stundvis regn, vilket kräver en 
viss grad av kondition. Men det är helt klart värt ansträngningen när vi väl 
står ansikte mot ansikte med en gigantisk silverrygg. När vi väl når fram till 
gorillorna så spenderar vi en timme med att observera dem. Mer tid än så är 
inte tillåtet eftersom dem måste få leva sina dagliga liv ifred. Vi njuter av deras 
vardagliga sysslor så som äta, leka, brottas, uppfostra sina ungar – en helt unik 
och oförglömlig upplevelse.
Hotell: Haven Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6   Lake Mburo nationalpark
Efter frukosten reser vi till Lake Mburo nationalpark. På vägen stannar vi till 
för lunch på ett kulturcentrum som illustrerar de lokala stammarnas kultur och 
traditionella levnadssätt. Vi besöker tillhörande museum och en trädgård med 
inhemska träd och växter. På eftermiddagen kommer vi fram till Lake Mburo 
nationalpark. Här åker vi ut på en båttur för att komma djur- och fågellivet nära, 
men även för att lära om naturen i stort och smått. I Lake Mburo  national-
park bor bland annat  hyenor, zebror och olika antilopsorter. Vi stannar till 
och iakttar några  krokodiler och flodhästar som ligger och guppar i sjön. 
Efter middagen finns möjlighet att följa med på safari i öppna safarifordon 
för egen kostnad.
Hotell: Rwakobo Rock
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Dag 7  Avresa Entebbe
Idag börjar vi i tidig gryning med en guidad promenad. Att uppleva naturen till 
fots är en alldeles unik upplevelse, vi blir som ett med naturen. Här får vi möjlig-
heten att se fler vackra detaljer i området som man lätt missar från bilen. Efter 
promenaden äter vi gemensam frukost på lodgen för att sen packa ihop oss och 
åka tillbaka till huvudstaden. På vägen korsar vi ekvatorn, vi stannar för foto-
stopp och har möjlighet att handla lite souvenirer. Till eftermiddag når vi till 
Entebbes flygplats där vi påbörjar vår resa hem till Skandinavien eller för att 
fortsätta vårt äventyr någon annanstans.
Hotell: -
Måltider: Frukost, lunch, middag
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*Preliminärt pris och datum, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information. 

I priset ingår:
• Transporter, måltider, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• 6 nätter på 3*- 4* hotell/ lodger enligt resebeskrivning inklusive frukost
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumkostnader
• Tillstånd att besöka gorillorna. Pris cirka 6 750 kr
• Dryck
• Dricks

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.
thabelatravel.com/klimatkompensation

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 pro-
cent av försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval bagageskydd som 
är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 7 dagar är 535 kr per person.

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med engelsktalande guide och kan samköras med andra internatio-
nella resenärer.

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli 
strandsatta.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

9 november 2020 15 november 2020 7 21 150 kr 24 500 kr

19 april 2021 25 april 2021 7 22 000 kr* 25 150 kr*

9 november 2020 15 november 2021 7 24 000 kr* 27 750 kr*


