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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

UGANDA 
El cor d’Àfrica 

  
Sortides:  

2 de juliol 2018 
2 d’octubre 2018 

13 dies | Dif. Horaria +1 | Cal visat 

ITINERARI: ENTEBBE - ZIWA - PARC NACIONAL MURCHINSON FALLS - PARC 
NACIONAL KIBALE - PARC NACIONAL QUEEN ELIZABETH - ISHASHA - PARC 
NACIONAL BWINDI - PARC NACIONAL LAKE MBURO  

PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional del bosc imprenetrable de Bwindi 
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DIA 1.  BARCELONA - ENTEBBE 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia TURKISH AIRLINES per a fer 
els tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de 
la sortida del vol en direcció a Entebbe, via Istambul. Ens assistirà el nostre guia acompanyant 
Baraka. 

Nit a bord.  

DIA 2: ENTEBBE 

Arribada a l'aeroport d'Entebbe, localitat situada a la riba del llac Victòria. Assistència del 
nostre personal i trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 3: ENTEBBE – ZIWA – MURCHISON FALLS NP  

Després de l'esmorzar sortirem cap al 
s a n t u a r i d e r i n o c e r o n t s d e  Z i w a , 
a Nakitoma. Una reserva ubicada a unes 4 
hores en direcció al nord del país. El santuari 
de rinoceronts de  Ziwa, és una reserva 
creada amb l'objectiu de recuperar el 
rinoceront a Uganda. El rinoceront blanc 
troba aquí el lloc idoni per reproduir-se com 
espècie. Actualment és l'únic a Uganda on 
els rinoceronts poden ser observats en el 
seu hàbitat natural. Farem una caminada 
guiada per poder veure'ls el més a prop 
possible.  

Després de la visita, continuarem fins Masindi, on dinarem. Seguirem fins al  lodge dins del 
Parc Natural de Murchison Falls. Allotjament. 

DIA 4: MURCHISON FALLS NP 

El Parc Nacional de Murchison Falls és un cant als sentits. En el seu interior podrem veure 
gran quantitat de mamífers i famílies de depredadors, així gran quantitat d'espècies d'aus 
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aquàtiques. A primera hora del matí ens dirigirem al riu Nil, on creuarem en ferri cap a la riba 
nord del parc per realitzar un safari. El paisatge és d'una bellesa extraordinària i on es troben 
les espècies més significatives d'aquesta zona del parc: Elefants, lleons, girafes 
de Rhodschild, oribí, antílop, hiena i lleopard.  

Dinarem en el lodge i a la tarda agafarem un vaixell per remuntar el riu Nil fins a la base de les 
cataractes Murchison. Durant el recorregut podrem veure els hipopòtams, cocodrils, elefants i 
una gran varietat d'ocells de la zona. El vaixell ens deixarà a uns metres de "La caldera del 
diable", on el riu Nil cau des d'una alçada de 40 metres. Aquí començarem una caminada d'1 
hora per arribar a la part més alta de la cataracta. Després de la visita, retorn al lodge. Sopar i 
allotjament. 

DIA 5: MURCHISON FALLS NP – KIBALE P.N. 

Avui sortirem ben d'hora cap al Parc Nacional de Kibale, via Hoima. El trajecte serà d'uns 239 
km, unes 8 hores en ruta. Passarem per l'espectacular paisatge que forma el braç occidental 
de la vall del Rift, a les proximitats del Llac Albert, considerat una de les fonts del riu Nil. 
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Durant el recorregut pararem a observar el verd paisatge rural, amb els seus cultius i cases 
tradicionals.  

Dinar pic-nic. Trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 6: KIBALE NP – QUEEN ELISABETH NP  
 
Avui sortirem molt aviat, per 
sortir al centre de visitants del 
P a rc N a c i o n a l d e l B o s c 
de  Kibale, per una xerrada 
i n f o r m a t i v a a b a n s d e 
començar el trekking dels 
ximpanzés. Aquest parc és 
conegut per acollir una de les 
poblacions de ximpanzés més 
importants del planeta. El bosc 
també es poden trobar altres 
espècies de primats com 
el colobo vermell, el cercopitec 
blau, i el mangabei de galtes 
grises.  

Dinar. A continuació sortirem cap al Parc Nacional de Queen Elisabeth. Trasllat al lodge, sopar 
i allotjament. 
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DIA 7: QUEEN ELISABETH NP 
 
El Parc Nacional  Queen  Elisabeth  és un dels 
destins més popular del país. Els seus 
ecosistemes que inclou sabana i bosc humit i 
la seva fauna diversa. Els visitants tenim 
l'oportunitat de conviure amb les comunitats 
locals. A primera hora farem un safari per 
l'àrea de  Kasenyi  i la península de  Mweya. 
D u r a n t e l t r a j e c t e p o d r e m v e u r e 
elefants,  waters  bucks, lleons, búfals a més 
d'infinitats d'aus.  

A la tarda farem un safari en barca pel canal de Kazinga. Aquest canal natural de 32 km de 
longitud connecta el Llac George i el Llac Edward. Retorn al lodge sopar i allotjament. 

DIA 8: QUEEN ELISABETH NP – ISHASHA 

Després de l 'esmorzar sort i rem 
cap Ishasha, situat al sector sud del Parc 
Nacional de Queen  Elizabeth. Es tracta 
del sector més remot del parc, 
caracteritzat per una varietat d'hàbitats. 
Existeix un bosc de sabana i una zona 
pantanosa, properes al Llac Edward, que 
mantenen la varietat de la fauna 
salvatge. Una de les particularitats 
d'aquest parc és el Fig Tree  (una de les 
moltes varietats de ficus). A causa de la 
peculiar estructura d'aquests arbres, els lleons tenen per costum pujar-hi a refugiar-se del sol, 
durant les hores més caloroses del dia. Retorn al logde. Sopar i allotjament. 

DIA 9: ISHASHA – BWINDI NP 

Al matí ens dirigirem cap a un dels sectors del Parc Nacional del bosc impenetrable de Bwindi. 
Durant el recorregut gaudirem d'un espectacular paisatge, veurem com va canviant 
progressivament, fins a arribar a l'exuberant paisatge selvàtic del bosc de  Bwindi, un dels 
últims refugis dels goril·les de muntanya. Arribada al lodge. Sopar i allotjament. 
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DIA 10: BWINDI NP 

Bosc humit per excel·lència, 
aquest indret llunyà que respira 
entre boires acull a mig miler de 
goril·les de muntanya, la meitat 
de la població mundial. Després 
de l'esmorzar ens traslladarem 
al centre de visitants del Parc 
Nacional de  Bwindi, per rebre 
una detallada xerrada abans de 
sortir per fer el trekking dels 
goril·les de la muntanya. En 
primer lloc veurem un grup de 
famílies de goril·les que estan 
h a b i t u a t s a l a p r e s è n c i a 
humana. Els guies i ràngers del 
parc són extremadament professionals i ens informaran detalladament sobre les regles que 
hem de seguir durant la caminada i el temps que estiguem observant els goril·les.  

La duració del trekking ens determinarà on farem el dinar, i si  tenim temps visitarem una 
comunitat de l'ètnia  Batwa. Els pigmeus  Batwa  són els habitants originaris de la zona del 
PN Bwindi. Retorn a l'allotjament. 

DIA 11: BWINDI NP – LAKE MBURO NP 

Després de l'esmorzar sortirem cap al Parc Nacional del Llac Mburo, unes 6 hores de camí. A 
través de les muntanyes Kigezi  i la ciutat de Mbarara. El Llac Mburo està ubicat a la regió 
d'Ankhole a 1.800 metres sobre el nivell del mar. Un lloc on destaca la seva fauna de zebres, 
topis, elands, búfals, antílops, i girafes. Allotjament al lodge. 
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DIA 12: LAKE MBURO - ENTEBBE 

Avui farem un safari a peu, acompanyats per un guia del parc a primera hora del matí. 
Disfrutarem d’un paisatge fantàstic, i podrem veure una gran quantitat d’herbívors. Tornarem 
al lodge i seguidament ens dirigirem a l’aeroport d’Entebbe, per agafar el vol de tornada. Nit a 
bord. 

DIA 13: BARCELONA 

Arribada a l’aeroport de Barcelona i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  
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El preu inclou: 

• Vols internacionals Barcelona - 
Entebbe - Barcelona amb Turkish 
Airlines en classe Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel. 

• Allotjament en lodge i campaments 
de primera categoria. 

• Pensió completa. 

• T r a n s p o r t e n V A N 4 x 4 a m b 
conductor. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 8 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de 8 o menys viatgers, hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
gruia local per a tot el viatge. 

• Entrades als parcs i activitats segons 
itinerari. 

• Aigua mineral durant l’itinerari. 

• Creuers, bots, ferris previstos al 
programa. 

• Safaris i caminades segons itinerari. 

• Entrades al Santuari de Rinoceronts 
de Ziwa. 

• Caminada amb guia  a Ziwa. 

• Safari per la riba nord del riu nil. 

• Creuer safari cap a les Cataractes 
amb caminada a la part alta de les 
cataractes. 

• Safari a la zona de Kasenyi a Queen. 

• Safari a la zona de Katwe a Queen. 

• Creuer-safari per el canal de Kazinga. 

• Permisos per visitar Goril·les a Bwindi. 

• Permisos per visitar els Ximpnacés a 
Kibale.  

• Servei de maleters. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Totes les visites , act iv itats i /o 
e s p e c t a c l e s e s p e c ific a t s e n e l 
programa.  

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Visat. 

• Documentació de viatge. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Paga i senyal no reemborsable en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
5. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
6. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 8 viatgers confirmats.  
7. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
8. En cas de ser 8 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
9. En cas de ser menys de 8 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport de 

Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
10. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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