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1 WARSZAWA – przelot do UGANDY

Spotkanie w hali odlotów na Międzynarodowym
Lotnisku Okęcie w Warszawie na 2 godziny przed
odlotem samolotu.

Po przejściu formalności biletowych, bagażowych i
paszportowych przelot do Ugandy. Lądowanie w
Enetbbe wieczorem.

Spotkanie z lokalnym kontrahentem i transfer do
hotelu ok. 4 km od lotniska.

Kolacja i nocleg.
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2 ENTEBBE – KIBALE – BIGODI SMAMP WALK

Po wczesnym śniadaniu wyruszamy z Entebbe,
nową obwodnicą Kampali do Fort Portal, gdzie
zostaniemy zakwaterowani w lodgy na terenie
KIbale Forest National Park.

Po drodze zatrzymamy się na krótki spacer w tzw.
„top of the word” skąd rozpościera się widok na
jeziora kraterowe i góry księżycowe „Ruwezori”

Po południu przejazd do rezerwatu przyrody Bigodi
Wetland Sanctuary, na spacer na łonie natury.
Bogate w różnorodność biologiczną mokradła
Magombe Swamp są rajem dla ptaków (ok. 138
gatunków), występuje tam również osiem gatunków
naczelnych, w tym biało czarny kolobus, mangabaki,
koczkodan czarnosiwy, koczkodan rudoogonowy,
koczkodan górski, oraz pawiany oliwne.

Sanktuarium zostało utworzone w celu zachowania
ekskluzywnych cech środowiskowych wraz z
terenami podmokłymi i jest zarządzane przez
lokalną społeczność.
Na koniec wycieczki zaglądniemy również do
lokalnej bananowej „bimbrowni”, gdzie spróbujemy
lokalnego piwa, wina i mocniejszych trunków z
bananów.



3 TREKKING DO SZYMPANSÓW (KANYANCHU)  

Po wczesnym śniadaniu wyruszamy na tropienie
szympansów z Kanyanchu,.

Będziemy spacerować w poszukiwaniu kilku rodzin
szympansów (ok. 3 godziny) które licznie
zamieszkują las Kibale.

Oprócz szympansów w parku można spotkać kilka
innych gatunków naczelnych, w tym gerezy, kilka
gatunków koczkodanów i pawiany, a także wiele
gatunków ptaków.

Po południu zwiedzanie Jezior Kraterowych - spacer
na łonie natury.
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4 KIBALE - QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Po śniadaniu przejazd 180 km (ok. 3 godz.) do
Parku Narodowego Królowej Elżbiety.

To najbardziej zróżnicowany pod względem
ekosystemu park narodowy Ugandy (UNESCO). W
skład jego wchodzi zarówno sawanna, las
deszczowy, mokradła i jeziora. Na 1978 tys km2
podczas safari spotkamy liczną afrykańską faunę ja:
lwy, słonie, małpy i blisko 600 gatunków ptaków, a
przy dużym szczęściu lamparty. Na terenie parku nie
występują żyrafy i zebry.

Po obiedzie rejs po kanale Kazinga połączony z
obserwacją dzikich zwierząt. Kanał ma 40 metrów
szerokości i oferuje piękną scenerię setek
hipopotamów I krokodyli wylegujących się wzdłuż
brzegów, a także różnych gatunków ptaków. Po
zachodzie słońca powrót do lodgy na kolacje.
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5 PN QUEEN ELISABETH – KYAMBURA GEORGE

Po śniadaniu kontynuacja safari w Parku Naradowym
Queen Elisabeth.

Powrót na lunch do lodgy.

Po lunchu przejazd do rezerwatu Kyambura.
Docieramy do wąwozu głębokiego na 100 metrów
pokrytego tropikalnym lasem deszczowym.

Rezerwat Kyanbura, to jakby zaginiony świat, w głębi
wąwozu. Spacerując doliną rzeki, będziemy
poszukiwać dzikich szympansów oraz licznych
gatunków ptaków i motyli, a wszystko to w
towarzystwie hipopotamów i czyhających się w
gęstwinie słoni.

Opuszczamy piękną okolicę i wracamy do lodgy.
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6 QUEEN ELIZABETH NP. - BUHOMA

Opcja I: Przejazd do Buhoma i wędrówka po PN
Bwindi Impenetrable

Wcześnie rano przejazd ok 6-7 godzin na południe
do sektoru Buhoma w Parku Narodowego Bwindi.

PN Bwindi Impenetrable, czyli Nieprzenikniony las
Bwindi, to rozległy rezerwat na terenie którego żyje
najwięcej gatunków zwierząt, w tym 23 z 24
endemicznych gatunków ptaków, gadów i płazów.
Niegdyś park zajmował znacznie większą
powierzchnie i wspólnie z Parkiem Narodowym
Virunga w DR Kongo, oraz Parkiem Narodowym des
Volcanos w Rwandzie obejmował wielki obszar
górskich terenów wulkanicznych gór Virunga
Obecnie Bwindi Impenetrable jest „ekologiczną
wyspą” dookoła ludzkich upraw i wiosek i ma
ogromne znaczenie dla ochrony przyrody w tym
rejonie świata.

Po dotarciu do sektora Buhama, spotkanie z
przewodnikiem z którym wyruszymy na 15 km
przyrodniczą wędrówkę z Buhoma do Nkuringo. W
trakcie marszu zapoznamy się z problemami oraz
ochroną tego niezwykłego miejsca, poznamy
również przyrodę i faunę Nieprzeniknionego Lasu
Bwindi.
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6 QUEEN ELIZABETH NP. - BUHOMA

www.mktramping.pl MK Tramping biuro@mktramping.pl

Opcja II: Przelot awionetką do Kisoro, trekking nad
Jezioro Mutanda i rejs canoe po jeziorze.

Po śniadaniu, transfer na małe lotnisko w Kasese,
skąd przelecimy lotem widokowym awionetką do
Kisoro. Po drodze pasażerów czekać będzie
fascynujący widok na wzgórzami z tarasami
uprawnymi, tropikalny las deszczowy i majestatyczny
łańcuch wulkanów Virunga.

Po przylocie spotkanie naszym przewodnikiem z
którym udamy się na pieszą wędrówkę przez wioski
I wzgórza (ok. 90 min, 4 km) nad wulkaniczne
Jezioro Mutanda.

Następnie 2-3 relaksujący rejs canoe po jeziorze,
podziwiając piękny krajobraz.

Po lunchu w restauracji na brzegu jeziora, transfer
do lodge.



7 TREKKING DO GORYLI (BWINDI IMPENETRABLE FOREST NP)

Po śniadaniu, około 7:45 przejedziemy do siedziby
Parku Narodowego na odprawę na temat nakazów i
zakazów podczas przebywania z gorylami.

Następnie udamy się w głąb niezwykle zalesionego,
górskiego lasu deszczowego, poprzecinanego
licznymi zwierzęcymi szlakami. Czas, potrzebny na
trekking, jak i jego miejsce docelowe, zależy od
migracji tych wspaniałych naczelnych. Możliwość
spędzenia czasu z tymi zagrożonymi, łagodnymi
olbrzymami, to wspaniałe, ekscytujące
doświadczenie, które pozostanie na długo w
pamięci. Z rodziną goryli spędzimy ok. 60 min.

Po dość męczącym trekkingu, powrót do lodgy.

Ok. 17:00 spacer do lokalnego domu kultury, lub
podjedziemy na „szczyt świata” - tak nazywa się
boisko piłkarskie położone na szczycie wioski skąd
rozpościerają się niesamowite widoki na szczyty i
lasy wokół Nkuringo. Po zachodzie słońca powrót na
kolację i nocleg

UWAGA!!!: wizyta u goryli górskich, dotępna jest
tylko dla dzieci powyżej 15 roku życia.
Dzieci zostają pod opieką w lodgy.
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8 BWINDI - PARK NARODOWY JEZIORA MBURO

Po śniadaniu wyruszamy z Kabale przez górzyste
wzgórza regionu Kigezi (przejazd ok 6 godz).

Po drodze postój się nad jeziorem Bunyonyi, drugim
po Tanganice najgłębszym jeziorze w Afryce. Podróż
kończymy w Parku Narodowym Lake Mburo.

Przed zakwaterowaniem zatrzymamy się w Igongo
Culture Centre na przerwę obiadową. Przewodnik
przedstawi nam historię kultury Bantu i Królestwa
Ankole.

Po południu udamy się do Lake Mburo National.
Safari w poszukiwaniu zebr, żyraf, antylop impali i
eland, guźców.

Opcjonalnie dla chętnych konne safari – do ustalenia
na miejscu.

W nocy będziemy mieli okazję zobaczyć bush babys
(galago) które przychodzą na żer w okolicy.
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9 PIESZE SAFARI W LAKE MBURO – PRZEJAZD DO ENTEBBE 

Po śniadaniu piesze safari. W towarzystwie
uzbrojonego przewodnika ok 3 godzinny spacer po
Parku Narodowym Lake Mburu. Na terenie, po
którym będziemy spacerować nie ma większych
drapieżników.

Po lunchu przejazd powrotny do Entebbe (ok. 5
godzin) - opcjonalnie przelot awionetką.

Po drodze przekroczymy równik, gdzie zrobimy
przerwę na lunch.

Dzień kończymy w lodgy.

www.mktramping.pl MK Tramping biuro@mktramping.pl



10-11 ENTEBBE – POWRÓT DO POLSKI

Czas wolny w Entebbe, w oczekiwaniu na powrotny
przelot do Europy, przejazd do Kampali, zwiedzanie,
ostatnie zakupy.

Dla chętnych fakultatywnie:
Rejs po jeziorze Wiktoria i poszukiwania niezwykłego
ptaka Trzewikodzioba.

Kilkugodzinny rejs łodzią motorową na bagna
Mabamba na największym jeziorze Afryki, Wiktoria.
Bagna są siedzibą Trzewikodzióba, dziwacznego,
wielkiego i budzącego grozę ptaka, występującego
tylko w tym rejonie świata. Jego populacja jest bliska
wyginięciu.
Podczas rejsu obserwacja licznych gatunków ptaków,
zamieszkujących bagna Mabamba oraz zarośla
jeziora.

Po południu przejazd na lotnisko w Entebba i wylot
do Europy.

Lądowanie w Warszawie następnego dnia

www.mktramping.pl MK Tramping biuro@mktramping.pl



ZAWARTE W CENIE:

• Transport jeepami typu safari 4x4, 
• Zakwaterowani: lodge 3* i namioty,
• Opieka polskiego pilota MK Tramping
• Opieka lokalnego przewodnika / kierowcy
• Trzy posiłki dziennie podczas safari
• Woda mineralna
• Pozwolenia i wstępy:  do goryli (700 USD), do szympansów 

(250 USD), do Kyambura Gorge
• Piesze safari w Lake Mburo
• Pozostałe opłaty za wejścia do parków narodowych:
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Ubezpieczenie podróżne NNW i KL

NIE ZAWARTE W CENIE:

• Przelot Warszawa - Entebbe - Warszawa ok. 3000-3500 PLN
• Wiza ugandyjska 50 USD / os 
• PCR test 
• Napoje do posiłków
• Napiwki
• Inne świadczenia niewymienione
FAKULTATYWNIE
• Przelot Aerolink Flight (Kasese – Kisoro) ok. 200 USD
• Bwindi forest walk (125 /os), Rejs canoe jezioro Mutanda (75 

USD), rejs po jeziorze Wiktoria (90 USD)

ŚWIADCZENIA i CENA 

CENA:
WYJAZD Z POLSKIM PILOTEM:

15500 PLN + przelot
WYJAZD Z ANGLOJĘZYCZNYM 

PRZEWODNIKIEM

Standard turystyczny (namioty, lodge 3*)

2 osoby:  4450 USD / os
4 osoby: 3390  USD / os
6 osób: 3150  USD / os

Dziecko (3-12 lat): 1180 USD 

Wysoki standard zakwaterowania
(dobre lodge standard 4*)

2 osoby:  4730 USD / os
4 osoby: 3990 USD / os
6 osób: 3790 USD / os

Dziecko (3-12 lat): 1250 USD 

Najwyższy standard zakwaterowania
(najlepsze lodge standard 5*)

2 osoby:  5810 USD / os
4 osoby: 5080 USD / os
6 osób: 4850 USD / os

Dziecko (3-12 lat): 1750 USD 



MK Tramping sp. z o.o.
PRZYGOTOWANIE:

Mateusz Karasinski
m.karasinski@mktramping.pl

Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ,
stanowią wyłączną własność firmy MK Tramping i są chronione przez przepisy
polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i
rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy
elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione. Również
przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub firmom bez
zgody Biura Organizacyjnego MK Tramping jest zabronione.

ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków

biuro@mktramping.pl

+ 48 12 622 51 25

+48 501 489 446

www.mktramping.pl    - poznaj naszą ofertę!

KONTAKT


