
Det beste av Uganda, med gorilla-trekking, sjimpanser & safari 

 

Har du en drøm om å se gorillaer på ekte? Ikke la det bli med drømmen. Gorilla trekking er noe av 

det mest unike og fascinerende man kan oppleve. Her er dyrenes sikkerhet satt i fokus og det er 

strengt regulert hvor mange som kan gå inn i deres område per dag. Dette er med på å gjøre 

tillatelsene dyre, men pengene går tilbake til beskyttelse av disse majestetiske dyrene. 

 

Program: 

Dag 1 Fly Norge – Uganda 

Dag 2 Entebbe 

Dag 3 Entebbe – Rwenzori Mountains/Mountains of the Moon 

Dag 4 Sjimpanse trekking i Kibale Forest National Park & Queen Elizabeth National Park 

Dag 5 Safari i bil i Queen Elizabeth National Park & safari med båt på Kazinga Channel 

Dag 6 Queen Elizabeth National Park – Kigezi Hihglands – Bwindi NP 

Dag 7 Gorilla Tracking i Bwindi Impenetrable Forest National Park 

Dag 8 Bwindi – Lake Mburu National Park  

Dag 9 Lake Mburu National Park – Entebbe – Oslo 

Dag 10 Ankomst Norge 

 

Prisen inkluderer: 

• Fly Oslo – Entebbe – Oslo i økonomiklasse 

• Veil. flyskatter 

• Guidet rundreise med privat engelsktalende sjåfør/guide 

• Transport i komfortabelt 4x4 safari kjøretøy 

• Åtte overnattinger i dobbeltrom på komfortable hotell/lodge/gjestehus 

• Helpensjon, bortsett fra middag dag 2 

• Alle game drives (safari), båttur i Kazinga Channel og adgangsgebyr i nasjonalparker 

• Gorilla tracking permit i Bwindi  

• Sjimpanse tracking permit i Kibale  

• Assistanse av vår samarbeidspartner i Uganda 

 

Prisen inkluderer ikke: 

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Visum til Uganda  

• Tips til sjåfør/guide 

 

Prisen gjelder når to personer reiser sammen og forutsetter at flybillettene bestilles i den laveste 

prisklassen. I lavsesong (april, mai og november) er gorilla permit litt billigere. 

Rimeligere når opptil 4 ekstra personer deler en bil. 

 

Turen kan forlenges i Uganda, eller kombineres med Kenya eller badeferie på Zanzibar.  

 

 


