
Uganda är ett land med många sjöar mäktiga floder och gästvänliga 

människor. Landets gröna dalar, magnifika berg och ekvatoriala klimat 

bidrar till en unik reseupplevelse. Uganda kallas också för Pärlan av 

Afrika, ett namn som stämmer väl överens med verkligheten. Endast i 

Uganda och Rwanda finns de utrotningshotade bergsgorillorna och kan 

upplevas i sin naturliga miljö. Gorillorna finns i Bwindi Impenetrable 

Forest i södra Uganda samt Parc de National, The Virungas i Rwanda. 

De snötäckta topparna av Rwenzori berget, det spektakulära Murchison 

Falls och regnskogen Bwindi är några av alla de platser som finns i 

Uganda. Många förknippar bara landet med bergsgorillorna men här 

finns också oändliga savanner. Trots att Uganda inte är så känt för sina 

stora flockar av savanndjur har landet ett flertal utrotningshotade arter 

som Uganda Kob, Shoebill-storken och de magnifika bergsgorillorna. 

Ugandas natur är unik, djurlivet fantastisk och det finns många 

möjligheter till en semester utöver de vanliga. AllResors utflykter och 

turer i Uganda är utformade för upptäckter av den genuina naturen. 

Kombinera gärna safari med bad i Mombasa eller Zanzibar med sol & bad. 

 

Kategori; Lodge ***   

Transport; Minibuss / vandring 

Start;  Entebbe 

Slut;  Entebbe 

Dagar;  5 

 

Dag 1 - Entebbe 

Efter ankomst till Entebbe flygplats möter 

AllResors lokala representant upp. 

Övernattning. 

 

Dag 2 - Kampala - Bwindi  (Helpension). 

Efter frukost påbörjar resan till Bwindi 

Impenetrable Forest som ligger i den sydvästra 

delen av Uganda, resan sker via Mbarara and 

Kabale (Switzerland of Africa). Detta är en lång 

10-timmarsresa. Lunch utefter vägen. Middag 

och övernattning på Engagi Lodge. 

 

Dag 3 - Bwindi  (Helpension) 

Efter en tidig frukost startar gorillatrackningen 

i Bwindi Impenetrable Forest. Vi 

rekommenderar att ni har på er ordentliga 

vandrings- skor, regnjacka och en flaska 

vatten. Vandringen kan vara tuff och vi 

förväntar oss att ni ha en bra kondition. Ni ska 

bära med er egen picknicklunch in i skogen. 

Trekkingen tar mellan 2 och 6 timmar, 

returvandring till Engagi Lodge. 

 

Dag 4 - Bwindi - Kampala  (Frukost) 

Efter tidigt frukost påbörjar vi vår långa retur-

resan till Kampala. Övernattning. 

Dag 5 - Kampala - Entebbe  (Frukost) 

Efter frukost är denna safari slut och det blir 

transportert till flygplatsen med minibuss.  

Buhoma Homestaed Camp är en liten 

mellanklasslodge som ligger ungefär 5 

minuters promenad från national parkens 

entré i Buhoma, Bwindi Impenetrable Forest, 

hemtrakten till bergsgorillorna. Lodgen 

erbjuder boende i sex rymliga dubbelrum 

med egen veranda som ger en magnifik utsikt 

över regnskogen. 

 

Utsikt från en av Engagi Lodges suite cottages 

 

Kategori; Lodge ***   

Transport; Minibuss / vandring  

Start;  Kampala 

Slut;  Kampala 

Dagar;  3  

 

Dag 1 - Kampala - Bwindi  (Helpension) 

Tidig morgonstart från Kampala till den 

sydvästra delen av Uganda. Turen går genom 

savann och man får bl.a. se bananplantager 

och flockar av Ankolekor, med sina långa 

kurviga horn. Vidare till det vackra Kigezi 

höglandet, även känd som the ”Switzerland 

of Africa”, med lantbruk i terrassform och 

utsikt över berglandskapet. Övernattning på 

Engagi Lodge. 

Dag 2 - Bwindi  (Helpension) 

Entré till parken vid soluppgången och vi 

njuter av den vackra morgonfriska skogen, 

berggorillornas hem. Efter en kort 

genomgång av guiderna tar vi oss vidare 

genom den täta vegetationen på väg till de 

utrotnings-hotade djuren (inga garantier). 

Trekkingen tar mellan 2 och 6 timmar. Efter 

en spännande heldag går returen till Engagi 

Lodge förr middag och övernattning. 

Dag 3 - Bwindi - Kampala  (Fukost, lunch) 

Återresa till Kampala. 

 

 

Uganda 

Safari Uganda 

  Uganda Gorilla  

  Bwindi National Park 

  Uganda Gorilla  

  Bwindi National Park 



 

 

Uganda      

Min. antal personer 120101 - 121231 

2 personer 12.070 kr / pers+500$ gorillatillstånd 

4 personer  9.115 kr / pers+500$ gorillatillstånd 

Enkelrumstillägg 1.825 kr 

3 & 4 stj boende alternativ mot förfrågan Gäller samtliga turer oberoende antal dagar 

Min. antal personer 120101 - 121231 

2 personer 9.735 kr / pers + 500$ gorillatillstånd 

4 personer  8.095 kr / pers + 500$ gorillatillstånd 

Enkelrumstillägg 915 kr 

  Bwindi Forest Nat. Park - 3 dagar 

Kategori; Lodge ***   

Transport; Minibuss / båt 

Start;  Kampala 

Slut;  Kampala 

Dagar;  3 

Dag 1 - Kampala - M. Falls  (Helpension) 

Efter en tidig frukost påbörjar vi en vackra 

och spännande 6-timmars resan mot fallen. 

Stopp görs vid Ziwa, som är en 

noshörningspark. När vi ser floden Nilen 

har vi nått centrum av parken och vidare 

transport med färja till vårt boende. Att se 

hur världens längsta flod forsar genom det 7 

meter smala Murchison fallen är en mäktig 

upplevelse. 

Dag 2 - Murchison Falls  (Helpension) 

Efter frukost är det dags för en safari i 

parken, om det vill sig väl har ni möjlighet 

att få se lejon, giraff, buffel och elefant. 

Detta är ett landområde som också är känt 

för många olika sorters fåglar. På 

eftermiddagen är det dags för en båtfärd på 

Nilen där ni får se de kända 

Nilenkrokodilerna, stora flodhästsamlingar 

och andra djur som kommer till flodkanten 

för att dricka.  

Dag 3 - M. Falls - Kampala  (Helpension) 

Innan returen påbörjar tillbaka till Kampala 

åker vi  till toppen av Murchison Falls och 

ni  får här en mycket spektakulär vy över 

hur vattnet pressas igenom de 7 meter smala 

gapet och faller 40 meter ner. 

Kategori; Lodge ***   

Transport; Minibuss / båt 

Start;  Kampala 

Slut;  Kampala 

Dagar;  3 

Dag 1 - Kampala - Q. E. Nat. Park 

(Helpension) 

Vid sjutiden på morgonen möts ni av vår 

representant och bilresan går söderut. Stopp 

görs vid ekvatorn och ni kan stå med ett ben 

på vardera sida. Vid kvällstid ankommer vi 

Queen Elizabeth National Park och ni får 

uppleva en safarifärd vid ankomst till 

parken. Parken är klassad som en av de 

vackraste och bästa på jorden, och detta 

p.g.a. dess variationsrika natur och antalet 

djur. Här finns savann, regnskog, 

kratersjöar och träskområden och när det 

gäller djuren så finns det närmare 100 

däggdjur som ex. lejon, leopard, hyena, 

buffel, flodhäst och vidare finns det över 

600 fågelarter. 

Dag 2 - Queen Elizabeth Nat. Park 

(Helpension) 

Efter frukost skall ni på schimpansspårning 

och förhoppningsvis även få se den stora 

apan. På eftermiddagen är det dags för en 

båtfärd längs med Kazingakanalen. Här får 

ni se flodhästar på mycket nära håll och 

förhoppningsvis även bufflar som går vid 

kanalkanten. Kazinga är speciellt känt för 

alla fågelarter, här finns bl.a. olika sorters 

pelikaner och storkar. 

Dag 3 - Q. E. Nat. Park - Kampala 

(Helpension) 

Innan återresa till Kampala får ni uppleva 

en sista safaritur till Kisenyi och här får ni 

förhoppningsvis uppleva lejon. 

Min. antal personer 120101– 121231 

2 personer  8.065 kr / pers 

4 personer 5.875 kr / pers 

Enkelrumstillägg 805 kr 

  Queen Elizabeth Nat. Park - 3 dagar 

Min. antal personer 120101 - 121231 

2 personer  7.960 kr / pers 

4 personer  5.475 kr / pers 

Enkelrumstillägg 915 kr 

  Murchison Falls   Queen Elizabeth Nat. Park 

  Bwindi Forest Nat. Park - 5 dagar   Murchison Falls - 3 dagar 

Special-Rundresor varje månad 2012 

Pris fr. 30.320 kr  

Chimpans-safari Kibale & Bigodi 

Båtsafari på Lake Bunyoni 

Gorilla-safari i Bwindi eller Rwanda 

12 dagar, inkl halepension 

Hela programmet finns och bokas på 

www.allresor.se 


