
 

Safari Twiga, el cor 
d’Uganda 

 

EL NOSTRE PREU INCLOU  
 

Vols internacionals.  

Trasllats des de/a l'aeroport segons 
l'itinerari.  
Assegurança mèdica i/o de viatge.  

Habitació doble en règim de pensió 
completa.  
Allotjament segons itinerari.  

Transport en VAN 4X4.  

Guia/conductor de parla castellana 
(excepte durant el trekking de 
ximpanzés i goril·les).  
Entrades als parcs i activitats segons 
l'itinerari.  
Aigua mineral en ruta. Guies locals.  

Creuers i ferris previstos al 

programa.  
Safaris, caminades i visites segons 
itinerari.  
Entrada al Santuari de Rinoceronts 
de Ziwa.  
Una caminada guiada a Ziwa.  

Entrada al PN de Murchison Falls.  

1 safari per la ribera nord del Riu Nil.  

1 creuer-safari cap a les cascades.  

1 caminada cap a la part alta de les 

cascades.  
Entrada al PN Bosc de Kibale.  

Entrada al PN Queen Elisabeth.  

1 safari a la zona de Kasenyi a 

Queen.  
1 safari a la zona de Katwe a Queen.  

1 creuer-safari pel canal de Kazinga.  

Entrada al PN Ishasha.  

1 safari al sector de Ishasha.  

Entrada en PN de Bwindi. 

 

Del 27 de desembre al 4 de 
gener 

27 de desembre BARCELONA - ENTEBBE 

Arribada a l'aeroport d’Entebbe, una localitat 
situada a la vora del llac Victòria. Recepció i 
trasllat a l'hotel. Allotjament a African Roots 
o Precious Guest House. 
 
28 de desembre ENTEBBE - ZIWA - 

MURCHISON FALLS 
Després de l'esmorzar, sortirem cap al 
Santuari de Rinoceronts de Ziwa, a 
Nakitoma, una reserva situada a unes 4 
hores en ruta en direcció al nord del país. El 
Santuari de Rinoceronts de Ziwa és una 
reserva que va ser creada amb l'objectiu de 
re-introduir el rinoceront a Uganda. 
Actualment, és l'únic lloc d'Uganda on els 
rinoceronts poden ser observats en el seu 
hàbitat natural. Farem una caminada guiada 
a la recerca dels rinoceronts i, després de la 
visita, continuarem cap a Masindi, on 
menjarem. Continuarem el viatge cap al 
nostre lodge, dins el Parc Nacional de 
Murchison Falls. Check-in i tarda/nit lliure. 
Allotjament a l'Pakuba Safari Lodge o 
similar. 
 
29 de desembre MURCHISON FALLS 

El Parc Nacional de Murchison Falls és un 
cant als sentits. Un verger on podrem veure 
gran quantitat de mamífers i famílies de 
depredadors, així com aus aquàtiques de tot 
tipus. A primera hora del matí anirem cap al 
riu Nil, on creuarem en ferri cap a la ribera 
nord del parc per realitzar un safari. El 
paisatge és d'una bellesa extraordinària. 
Dinarem al lodge i, a la tarda, prendrem un 
vaixell que remuntarà el riu Nil fins a la base 
de les cascades Murchison. Durant la ruta 
gaudirem dels hipopòtams, cocodrils de 
grans dimensions i elefants, així com gran 
quantitat d'espècies d'aus. El vaixell 
s'aturarà a uns metres de l'anomenada 
"Caldera del Diable", on el Nil cau des d'una 
altura de 40 metres. En aquest punt 
deixarem el vaixell i iniciarem una caminada 

 

guiada, d'aproximadament una hora, fins a 
la part alta de les cascades Murchison. 
Podrem observar des de molt més a prop 
l'espectacular bellesa d'un dels cabals 
d'aigua naturals més poderosos de la terra. 
Trobarem al nostre vehicle a la part alta i 
ens traslladarem de tornada al lodge. 
Allotjament a l'Pakuba Safari Lodge o 
similar. 
 
30 de desembre MURCHISON FALLS – 
KIBALE 
Esmorzar d'hora i sortida cap al Parc 
Nacional del Bosc de Kibale via Hoima (unes 
8 hores en ruta; 329 km). Passarem pel 
bonic paisatge que forma el braç occidental 
de la vall del Rift, en les proximitats del Llac 
Albert. De forma allargada, amb uns 160 km 
de longitud i 35 km en la seva part més 
ampla, aquest llac és considerat una de les 
fonts del riu Nil. Durant el recorregut 
pararem per observar el verd paisatge rural, 
amb els seus cultius i cases tradicionals. El 
dinar serà pícnic. Check-in a l'hotel i ens 
relaxarem fins a l'hora del sopar. 
Allotjament a l'Crater Safari Lodge o similar. 
 
31 de desembre KIBALE 

Esmorzar molt d'hora i sortida cap al centre 
de visitants del Parc Nacional del Bosc de 
Kibale per a una xerrada informativa abans 
de començar el trekking dels ximpanzés. 
Aquest parc és conegut per albergar una de 
les poblacions de ximpanzé més importants 
del planeta. El bosc també és l’hàbitat 
d’altres primats. Després de la visita als 
ximpanzés, farem un recorregut pel Santuari 
de Bigodi, un bosc pantanós on viuen vuit 
espècies de primats. Així mateix, és l'hàbitat 
de moltes altres espècies de mamífers, més 
de 200 espècies d'aus (entre les quals 
destaca el vistós turaco blau), infinitat de 
rèptils i una incomptable varietat d'arbres i 
arbustos. Allotjament a l'Crater Safari Lodge 
o similar. 

 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Grup de 4 persones 2.875€ 
Suplement individual      270€ 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
19 de setembre de 2017 per un mínim 
de 4 persones. Qualsevol alteració en 
la tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final. 
 

ORGANITZACIÓ  TÈCNICA  GC-003516 



 

Safari Twiga, el cor 
d’Uganda 

 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

Begudes (refrescs, cervesa, vi, 
licors ...).  
Visat per a Uganda: el visat 
d'entrada senzill té un cost de $50 per 
persona i és necessari per als 
ciutadans de tots els països que 
requereixen visats als ciutadans 
ugandesos (principi de reciprocitat). El 
visat es pot obtenir a l'arribada a 
l'Aeroport Internacional d'Entebbe, i 
p r èv i amen t  hau r em d ' haver 
complimentat la seva sol·licitud en 
línia. 
Propines guies i xofer.  

Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,...  
Qualsevol altre concepte no indicat 
com inclòs. 
1 permís/taxa per a la visita dels 
ximpanzés (150 USD).  
1 permís/taxa per a la visita els 
goril·les (600 USD). 
El sopar de l'últim dia a Entebbe. 

Visita als Batwa en Bwindi 

(opcional). 

1 de gener KIBALE - QUEEN ELIZABETH 

Esmorzar d'hora i continuarem el nostre 
viatge cap al Parc Nacional de Queen 
Elizabeth. Pel camí ens aturarem per visitar 
l'àrea del cràter Ndali Kasenda. Dedicarem 
unes 2 hores a caminar per la zona i ens 
aturarem per fotografiar l'increïble paisatge. 
Després de dinar continuarem cap al Parc 

Nacional Queen Elizabeth, on tindrem el 
nostre primer contacte amb la fauna 
d'aquest parc abans d'instal·lar-nos al 
nostre hotel. Els seus ecosistemes (que 
inclouen sabana i bosc humit) i la seva 
diversa fauna tenen part de la culpa. Els 
visitants, a més, tenen nombroses 
oportunitats per conviure amb les 
comunitats locals. Farem un safari cap a 
l'àrea de Kasenyi i la península de Mweya. A 
la tarda, farem un safari amb barca pel 
canal de Kazinga. El viatge pel Kazinga serà 
una de les experiències més gratificants dels 
nostres dies de safari. Allotjament en Simba 
Safari Camp o similar. 
 
2 de gener QUEEN ELIZABETH - ISHASHA 

- BWINDI 
Després d'esmorzar, sortirem cap a 
Ishasha, al sector sud del Parc Nacional de 
Queen Elizabeth (unes 2.30 hores de ruta). 
Es tracta del sector més remot del parc, 
caracteritzat per una varietat d'hàbitats. 
Rastrejar als lleons serà un dels principals 
objectius d'aquest dia. Després de l'activitat 
en l'àrea de Ishasha sortirem cap al Parc 
Nacional Impenetrable de Bwindi on ens 
allotjarem. Allotjament en Gorilla Mist Camp 
o similar. 
 
3 de gener BWINDI 

Bosc humit per excel·lència, aquest lloc 
remot que respira entre boires, acull mig 

 

miler de goril·les de muntanya, la meitat de 
la població mundial. Després de 
l'esmorzar, trasllat d'uns 10 minuts al 
centre de visitants del Parc Nacional del 
Bosc Impenetrable de Bwindi per rebre una 
xerrada detallada abans de sortir per fer el 
trekking dels goril·les de muntanya. Serem 
assignats a un dels grups/famílies de 
goril·les que estan habituats a la presència 
humana i rebrem una xerrada informativa 
per part del guia del parc nacional, que ens 
acompanyarà en la nostra caminada. La 
durada del trekking determinarà on menjar 
i, si queda temps, a la tarda, visitarem una 
comunitat de l'ètnia Batwa. Els pigmeus 
Batwa són els habitants originaris a la zona 
del PN de Bwindi. És tota una experiència 
poder compartir un temps amb ells i 
entendre millor la seva forma de vida, ja 
que els Batwa, durant milers d'anys, han 
estat totalment adaptats a la vida en 
aquests boscos selvàtics. Allotjament al 
Gorilla Mist Camp o similar. 
 
4 de gener BWINDI – ENTEBBE - 

BARCELONA  
Esmorzar d'hora i sortirem cap a Entebbe 
(unes 9 hores en ruta). Travessarem les 
muntanyes de Kigezi i la ciutat de Mbarara, 
i passarem per la regió d’Ankhole a 1800 
metres sobre el nivell del mar. Un lloc 
conegut pel seu bestiar de llargues 
cornamentes, el seu paisatge de sabana i 
els diferents llacs que la poblen. Dinarem i 
farem una parada a la línia de l'Equador per 
fer algunes fotos abans d'arribar a Entebbe, 
on tindrem la possibilitat de gaudir d'una 
habitació per acabar d'arreglar el nostre 
equipatge abans de prendre el nostre vol de 
tornada. Vol internacional de tornada a 
casa. 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 


