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GC 1881 

Uganda-Ruanda (15 dies) 

Els reialmes dels goril.les 

 

Descubreix uns destins oberts al turisme al cor d’Àfrica, on viuen més de la  meitat dels goril.les del planeta, a banda dels 
ximpancès de muntanyes, amb muntanyes escarpades, boscos de bambú i una natura intacta de paisatges salvatges i canviants, 
nombrosos parcs nacionales i zones protegides. Cascades, volcans per explorar, variats ecosistemes, fauna i grups ètnics. 

 

Ruta  Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opera a partir de 2 persones, tots els dies de l’any. 

 

Es pot allargar l’estada tant a Uganda com Rwanda. 

Dia 1.- Vol internacional a Entebbe 

Dia 2.- Arribada a Uganda i trasllat a l’hotel. 

Dia 3.- Ruta fins al Ziwa Rhino NP. Visita en buca dels 

rinoceronts. Arribada  i nit al Murchison Falls NP. 

Dia 4.- Safari i visita de les cascades en vaixell. Nit. 

Dia 5.- Trasllat al Kibale Forest NP on buscarem els famosos 

ximpancés de muntanya. Nit. 

Dia 6.- Visita dels llacs volcànics al Queen Elisabeth NP. 

Safari en vaixell pel canal de Kazinga.  

Dia 7.- Safari a la zona d’Ishaha (lleons grimpadors) i trasllat 

fins a Kisoro i el Mgahinga Gorilla NP (frontera Rwanda). 

Dia 8.- Trekking per trobar els goril.les de muntanya. Nit. 

Dia 9.- Arribada al Volcanoes NP (Rwanda). Golden Monkey 

trekking  per a descubrir ximpancés I altres primats. 

Dia 10.- Ruta al llac Kivu. Relax i nit. 

Dia 11.- Trasllat fins al Nyungwe Forest NP. Nit. 

Dia 12.- Trekking ximpancés al Nyungwe Forest NP 

Dia 13.- Trasllat fins a Kigali I nit. 

Dia 14.- Visita de la capital de Rwanda (en funció dels horaris 

dels vols de sortida). Trasllat a l’aeroport i nit. 

Dia 15.- Arribada a  la ciutat de desti. 

 

Preus i condicions: 

 

Des de  2.890€ (6 persones),  
3.080€ (4 persones) 3.730€ ( 2 persones) 
 

 Inclou:  transport terrestre 4X4 en privat tot inclós; pensió completa; allotjament en tendet camps o lodge, totes les 

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

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

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