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De la  3015 €/pers 
9 zile/7 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 26.11 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion cu compania aeriana 

Turkish Airlines 

• Taxe de aeroport; 

• Transferuri aeroport spre/de la  

aeroport Entebbe; 

• 7 nopţi cazare la hoteluri de 4* şi 3*, 

confrom clasificării din Uganda; 

• 6 x Pensiune Completa ( 3 mese pe zi 

– conform programului); 

• Transport cu safari Mini Van; 

• 2 croaziere cu barca 

• Ghid insotitor Roman ; 

• Ghid local safari vorbitor de limba 

Engleza; 

• Taxele de intrare in parcurile 

nationale mentionate in program; 

• Apa imbuteliata pe timpul circuitului; 

• Permis pentru observarea gorilelor si a 

cimpanzeilor; 

• Harta detaliata a Ugandei; 

• Asigurare AMREF. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Excursiile opţionale; 

• Visa 50$, se plateste la sosire in 

Uganda 

• Alte taxe şi cheltuieli personale; 

• Alte mese decât cele menţionate; 

• Băuturile la mese; 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program;  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi; 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați). 

 

  

De ce o să iubești această aventură? 
 

Vizita în  Parcul Național Murchison Falls, cea mai mare zonă de conservare 

din Uganda, care acoperă o suprafață de peste 3.840 km -  un safari complet 

care ne va da ocazia să fim în preajma celor “5 Magnifici”, legendarele specii de 

animale salbatice africane. Tot aici vă va incanta excursia cu barca la baza 

cascadei Murchison și traseul până în vârful acesteia.  

 

Întâlnirea cu primatele poate fi descrisă ca o experiență unică în viață, 

indiferent dacă ai sau nu pasiunea pentru explorarea vieții sălbatice. Aceasta 

intalnire va avea loc la Kibale, în Parcul Național Regina Elisabeta - jungla 

care adăpostește o populație fascinantă de cimpanzei. 

 

Transfer la Kibale pentru drumeții cu cimpanzei -  Veți fi fascinati de populația 

de primate de aici. Parcul Național Regina Elisabeta este următoarea oprire unde 

vor avea loc safariuri clasice (veti avea sansa de a observa lei care se cățără  in 

copaci) și o excursie cu barca pe canalul Kazinga. Vizitați Bwindi pentru 

experiența supremă a intalnirii cu gorilele. 

 

Incursiunea în teritoriul celei mai mari populații de gorile de munte din lume, în 

Parcul Național Bwindi -  Această zonă protejată se mândrește cu o diversitate 

biologică impresionantă, poate cel mai complex si mai bogat ecosistem de pe 

Terra, unde își au teritoriul ancestral jumătate din populația supraviețuitoare de 

gorile de munte, specie pe cale de dispariție. Experiența emoției pe are o simți 

în jungla impenetrabilă din Bwindi este neprețuită! 

Program 

 Ziua 1: Plecare din Bucuresti, sosire in Istanbul 
Plecăm din București, facem escală în Istanbul și de acolo zburăm spre 
străvechiul continent al Africii.  

 

 Ziua 2: Preluare și transfer la Murchison Falls cu o incursiune pe 

urmele rinocerilor, în Sanctuarul Ziwa Rhino, excursie cu barca 

Dupa aterizarea pe Aeroportul International Entebbe veti fi preluati de ghid si 

veti porni spre Parcul Național Murchison Falls, cel mai mare parc national din 

Uganda. Veti admira apele involburate ale cascadei Murchison si veti avea sansa 

sa vedeti lei, girafe, bivoli, elefanti, crocodili de Nil si grupuri de hipopotami. Si o 
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informatie pentru pasionatii de pasari: Murchison Falls se mândrește cu 450 de 

specii, printre care barza, pescărușul pitic, hornbillul alb sau cocostârcul Goliat. 

Veti mai face o oprire de o ora la sanctuarul Ziwa Rhino pentru a vedea rinocerii 

si una la Masindi pentru a va bucura de pranz. Dupa servirea pranzului urmeaza 

o excursie de circa trei ore cu barca la baza cascadei - punctul culminant al 

safari-ului, pentru ca veti vedea de aproape speciile de animale care traiesc in 

apa. 

Cazare: Pakuba Safari Lodge. Mese: prânz și cină  

 

 Ziua 3: Parcul Național Kibale Forest 

Dimineata devreme se va servi micul dejun, dupa care vom pleca spre Parcul 

Național Kibale Forest. Kibale este popular pentru populatia sa de cimpanzei, 

maimuțe colobus, mangabey și maimuțe cu coadă roșie. Pranz pe drum. Veti fi 

cazati in noua locatie, veti servi cina si va veți odihni peste noapte. 

Cazare: Kibale Forest Cottages. Mese: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 4: Trekking pe urmele cimpanzeilor în pădurea Kibale și transfer 

la Queen Elizabeth NP 

Dupa micul dejun, va vor fi prezentate regulile de drumetie din  Parcul Național 

Kibale Forest, apoi un ranger cu experienta vă va calauzi in aventura cautarii 

cimpanzeilor. Odata ce ii veti localiza, aveti o ora la dispozitie pentru a-i observa. 

Reveniti la cabana pentru pranz, apoi va indreptati spre Parcul Național Regina 

Elisabeta, unde veti ajunge seara.  

Cazare: Parkview Safari Lodge. Mese: Mic dejun, pranz, cina. 

 
 Ziua 5: Safari in Parcul National Regina Elisabeta și excursie cu barca 

după-amiaza de-a lungul canalului Kazinga 

Dimineața devreme, veți face o plimbare în Parcul Național Regina Elisabeta 

pentru a admira peisajele magnifice si animale sălbatice precum antilopele 

Redunca, antilopele de pădure, antilopele de mlaștină, facocerii, elefanții, leii si 

bivolii. Dupa masa de pranz si pauza de relaxare de la cabana se pleaca intr-o 

excursie cu barca pe Canalul Kazinga (un curs de apă care unește Lacul Edward 

și Lacul George), acolo unde traiesc grupuri mari de hipopotami și crocodilii de 

Nil si o mare varietate de pasari (pelicani, pescăruși, barza Jabiru africana și 

uneori cocorii încoronați). Întoarcere la cazare si cină. 

Cazare: Parkview Safari Lodge. Mese: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 6: Ieșire din Parcul National Regina Elisabeta și transfer la Bwindi 

prin zona Isasha 

Veti servi micul dejun, dupa care veti pleca spre Bwindi prin zona Ishasha a 

Parcului Național Regina Elisabeta. Aveti 70% sanse sa vedeti leii care se cățără 

in copaci, greu de observat uneori, mai ales atunci cand sunt prin iarbă, în 

căutarea prăzii. Dar daca ii veti observa, privelistea chiar este spectaculoasa. 

Calatoria continua spre Parcul Național Bwindi, un mare habitat al gorilelor de 

munte din Uganda, aici traind aproximativ 400 de exemplare, adica circa 

jumătate din populația lor de pe glob. Peisajele sunt absolut spectaculoase, cu 

dealuri invaluite in ceata si cu paduri tropicale vechi de peste 25.000 de ani, in 

care cresc aproape 400 de specii de plante.  

Pentru ca urmatoarea zi va fi una obositoare si aveti nevoie de relaxare si odihna, 

ziua șase a aventurii din Uganda se va incheia cu cazarea in noua locatie. 

Cazare: Ride 4 a woman. Mese: Mic dejun, pranz, cina. 

 
 Ziua 7: Trekking cu gorilele în Bwindi și transfer la Lacul Bunyonyi 

pentru relaxare 

Ziua incepe cu un mic dejun matinal si cu prezentarea de catre un ranger a 

regulilor incursiunii in padurea tropicala, in sanctuarul gorilelor. Experienta 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 500 € 

• Pret pentru copil 2-12 ani 2415 € 

• (cazare in camera cu 2 adulti) 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Trekkingul cu gorile presupune un 

efort fizic susținut, iar umiditatea din 

junglă poate fi uneori copleșitoare. 

Nici traseul nu este deloc ușor, pe 

alocuri cu teren accidentat, noroi și 

treceri peste obstacolele întâlnite în 

jungla. Iată, de ce recomandăm să ai 

echipamentul potrivit și să fii în formă 

fizică bună. Desigur, întâlnirea cu un 

grup de gorile, cu masculul dominant 

argintiu merită orice discomfort!  

• Fii pregătit de un traseu de 4 ore, cu 

urcări și coborări nu foarte abrupte. 

Recomandăm să ai la tine o pereche de 

mănuși de grădinărit care va fi mai 

mult decât utilă pentru a te feri de 

vegetația deasă de pe traseu. 

• Grupul maxim admis în sanctuarul 

gorilelor este de 8 persoane.  Așadar, 

e probabil să fim împărțiți în grupuri 

separate și să facem drumeții diferite, 

dar la fel de uimitoare, pe parcursul 

zilei.  

• Ține cont că întâlniriea cu animalele 

sălbatice este un privilegiu de care va 

trebui sa ne bucurăm în liniște totală 

și respectând toate măsurile de 

siguranță pe care ni le vor comunica 

cei care organizează excursia.  

• Această excursie este potrivită 

tuturor categoriilor de vârstă, totuși 

în cazul familiilor cu copii, 

recomandăm ca vârsta minima a 

participanților minori să fie de 11-12 

ani.  

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior.  

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 
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acestei aventuri este spectaculoasa! Veti patrunde intr-o padure incredibil de 

deasa, dar strabatuta de numeroase trasee pentru animale accesibile si turistilor. 

Timpul petrecut in sanctuar si traseele folosite depind de deplasarea primatelor. 

Odata ce a fost localizat un grup de gorile, veti putea ramane timp de o ora in 

preajma lor. Garantat va fi cea mai captivanta experienta, aceea de a va petrece 

timpul observandu-i pe acesti uriasi blanzi, pe cale de disparitie. Dupa 

memorabila aventura va intoarceti la cabana pentru a servi masa de pranz, iar la 

finalul acesteia veti porni spre Lacul Bunyonyi. Incadrat de dealuri cu vegetatie 

luxurianta, cu terase verzi care ating inaltimi cuprinse intre 2.200 si 2.478 m si 

presarat cu 29 de insule de diferite forme si dimensiuni, Lacul Bunyonyi este un 

loc de-a dreptul magic, de care va veti putea bucura pe parcursul intregii zile. 

Cazare: Bunyonyi Overland Resort. Mese: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 8: Plecare din Bunyonyi și transfer la Entebbe pentru intoarcerea 

in tara 

Micul dejun va fi servit devreme, apoi se va pleca din Bunyonyi catre Entebbe. Pe 

traseul de intoarcere se va face o oprire la Ecuator, pentru a face câteva fotografii 

care să ne amintească de acest moment si pentru „experimentul cu apa polara”. 

De asemenea, pana la destinatie – pana la Entebbe – se va mai face un popas la 

magazinele artizanilor locali, pentru a achizitiona suveniruri traditionale si inca 

unul la pietele de fructe. Pranz pe drum. Transfer spre aeroport. 

 

 Ziua 9: Intoarcerea acasa… 

Ne aflăm la finalul acestei aventuri. Este momentul să ne luăm rămas bun de la 

prietenii noștri, de la gazdele primitoare și de la atmosfera unică a Ugandei. 

Urmează îmbarcarea pe zborul spre București.  

 

 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

€820 

FIRST MINUTE 

Reducere 

€545 

PROMO 

Reducere  

€275 

STANDARD  

 

€3015 
 

€3290 
 

€3560 
 

€3835 

Pret de persoana  in camera dubla* 

 

 

 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 

• Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale. 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 

•  Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel      

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

 

I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

C A Z A R I  

• Pakuba Safari Lodge 3* 

• Kibale Forest Cottages 3* 

• Parkview Safari Lodge 4* 

• Ride for a woman 4* 

• Bunyonyi Overland Resort 4* 

• Via Via Guest House 4* 

  

O R A R  D E  Z B O R  

TK1040 26NOV OTPIST HK20 1500 1720 

TK612 26NOV ISTEBB HK20  1930 0355 

TK612 04DEC EBBIST HK20  0455 1125   

TK1039 04DEC ISTOTP HK20  1350 1410  

 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
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