


INCENTIVE W UGANDZIE

Dzień 1: Warszawa - Entebbe – Kampala

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem. Przelot do

Entebbe przez jeden z europejskich portów lotniczych. Przylot do Entebbe, przywitanie przez

przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Transfer do Kampali. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Kampala - Park Narodowy Królowej Elżbiety

Po wczesnym śniadaniu wyruszymy w kierunku P.N. Królowej Elżbiety. Po drodze zatrzymamy się w

lokalnej wytwórni bębenków. Będziemy mieli też możliwość postawienia nóg na obu półkulach na raz,

podczas postoju na równiku. Przemierzając zielone krajobrazy zatrzymamy się na lunch w lodge.

Wieczorem dojedziemy do naszego miejsca docelowego, zakwaterowanie i nocleg.



Dzień 3: Park Narodowy Królowej Elżbiety 

Rano wyruszymy na spacer w poszukiwaniu

szympansów w lesie Kalinzu lub wąwozie

Kyambura. Po ekscytującej wyprawie czeka

nas śniadanie w lodge. Po południu popłyniemy

łódką po kanale Kazinga. Kanał Kazinga jest z

jedną z głównych atrakcji parku Królowej

Elżbiety. Występuje tu jedno z największych

skupisk hipopotamów oraz spora populacja

krokodyli. Po rejsie wrócimy do lodge na

nocleg.



Dzień 4: Park Narodowy Królowej Elżbiety - Park 

Narodowy Bwindi 

Rano odbędziemy safari w regionie Ishasha. Region ten

jest znany z najbardziej urzekających safari, jakie można

odbyć w Ugandzie. Jeżeli nam się poszczęści zobaczymy

wspinające się i śpiące na drzewach lwy. Po safari

pojedziemy w kierunku obszaru wilgotnych lasów

równikowych w południowo-zachodniej Ugandzie. Na

obrzeżach Wielkich Rowów Afrykańskich znajduje się P.N.

Bwindi, który jest częścią Nieprzenikalnego Lasu Bwindi.

Położony jest wzdłuż granicy z Demokratyczną Republiką

Konga. Park jest domem dla małp colobus, szympansów

oraz wielu gatunków ptaków. Znany jest z żyjącej tu,

zagrożonych wyginięciem, goryli górskich. Po dotarciu do

lodge będziemy mieli czas na odpoczynek przed

następnym dniem.



Dzień 5: Park Narodowy Bwindi

Po śniadaniu wyruszamy na wycieczkę do

lasu tropikalnego. Po krótkim wprowadzeniu

przez przewodnika zaczynamy naszą

dzisiejszą przygodę w poszukiwaniu goryli.

Lasy deszczowe leżą na stromych

wzniesieniach i są gęsto zalesione, tu

przecinają się drogi, po których poruszają się

zwierzęta, co pozwala turystom łatwiej wpaść

na trop goryli górskich. W zależności od tego

ile czasu spędzimy na spacerze po południu

będziemy mogli wybrać jedną z wycieczek

fakultatywnych: wizyta w lokalnej wiosce,

wyprawa do wodospadu, wizyta w lokalnych

szpitalu.



Dzień 6: Park Narodowy Bwindi -

Entebbe - Warszaw 

Po śniadaniu czeka nas długa droga do

Entebbe na przelot na lotnisko Polski.

Dzień 7: Warszawa 

Przylot do kraju. Zakończenie świadczeń


