
 

 

i  

  

Sortida del 8 al 17 setembre 2023 | 10 dies 

 
 

  



 

 

 
DIA 08 · MANRESA - BARCELONA  > ENTEBBE 
Trasllat fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès dels tràmits de facturació, sortirem en vol amb destinació 
Entebbe via ciutat de connexió. Arribada, assistència i trasllat a l'hotel. Allotjament. 

DIA 09 · ENTEBBE > RESERVA DE ZIWA > MURCHISON FALLS · PC. 
Esmorzar. Sortida cap al nord-oest via Masindi al P.N Murchison Falls, el més gran d'Uganda, que ofereix una 
variada barreja de paisatges, acàcies, llençols al nord i boscos tropicals al sud. Parada al santuari de Ziwa Rhino 
per fer una caminada per la natura i conèixer el projecte de cria i cura de rinoceronts blancs en perill d'extinció. 
Dinar. Arribant al riu Nil visitem la part alta de les cascades Murchison on el Nil passa per un canó molt estret 
formant una cascada espectacular. Arribada al Lodge cap al tard. Sopar i allotjament. 

DIA 10 · MURCHISON FALLS · PC 
Sortida de safari a la regió del delta del Nil al llac Alberto. Podem 
trobar elefants, lleons, búfals, girafes, antílops aquàtics, bushbucks, 
hienes tacades. El parc té una vegetació densa i ofereix una vista 
espectacular. A la tarda safari amb vaixell per les ribes del Nil on veure 
hipopòtams, cocodrils i una varietat d'aus. Sopar i allotjament. 

Dia 11 · Murchinson Falls > Vall del Rift Albertino > FORT PORTAL · PC 
Esmorzar. Sortida per carretera rumb al sud-oest per la vall del Rift gaudint unes vistes excel·lents passant per la 
ciutat de Hoima, la capital del regne de Bunyoro. Dinar a un restaurant local. El camí és ple de plantacions de te, 
cafè, plàtans i cacau fins a l'arribada a Fort Portal, la capital del regne de Toro a l'ombra del Ruwenzori, la 
serralada més gran d'Àfrica. Sopar i allotjament al lodge, ISUNGA LODGE / KIBALE GUEST COTTAGES 

Nota: El viatge és de gairebé 6 hores, 350km a través de carreteres de terra. Aquest dia és pràcticament un dia de 
trasllat. 

DIA 12 ·FOR PORTAL > KIBALE > QUEEN ELIZABETH · PC 
Esmorzar. El dia començarà amb una caminada guiada al Parc nacional de Kibale, una selva tropical i hàbitat 
natural dels ximpanzés amb la major densitat de primats a tot Àfrica. Entre els primats trobaran el col·lob blanc i 

negre, el mico amb col·lob vermell, el mico blau. Amb la seva 
extensió de 766 quilòmetres quadrats, Kibale és una de les 
principals selves tropicals d'Uganda i llar d'una població de 
gairebé 1200 ximpanzés (el 20% de la totalitat a Uganda).  
Després de l'activitat organitzem que cadascun dels viatgers 
planti un arbre en una àrea de reforestació a Bigodi a través 
d'un projecte de l'organització KAFRED. Si hi ha el temps, podem 
organitzar una caminada guiada al poble de Bigodi que ens 

ofereix l'organització Kafred per conèixer de prop els costums i les tradicions locals. Dinar en un restaurant local 
on podreu degustar plats de la zona. A la tarda, continuem al Parc Nacional de Queen Elisabeth. Sopar i 
allotjament al Lodge. IHAMBA LODGE / MARAFIKI LODGE 

Nota: El viatge és de 2 hores i mitja, 120 km a través de carreteres de terra. 
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DIA 13 · QUEEN ELIZABETH · ISHASHA PC. 
Esmorzar. Safari amb vehicles 4x4 per l'àrea nord del parc cap al llac 
Jorge i Kasenyi. Aquí tindran  l'oportunitat de veure lleons, elefants, 
hienes tacades, antílops d'aigua i antílops cob, potser hi podrà veure 
un lleopard, encara que són força esquius. El parc és un excel·lent lloc 
per veure animals i gaudir de vistes panoràmiques, com els llacs de 
cràter i la vall del Rift. Dinar. A la tarda realitzarem una excursió amb 
vaixell per la península de Mweya al canal de Kazinga, un dels llocs 
més bells d'Uganda per la seva concentració de vida selvàtica. Durant 
aquesta excursió veuran espècies d'ocells endèmics, i també 
hipopòtams, búfals i elefants. Sortida per carretera cap a Ishasha. Sopar i allotjament al ISHASHA JUNGLE LODGE 

DIA 14 ·ISHASHA > PARC IMPENETRABLE DE BWINDI · PC. 
Esmorzar. Safari fotogràfic pel sud del parc Queen Elizabeth a la recerca 
dels “lleons trepadors” que es refugien a les branques dels arbres durant 
les hores més caloroses del dia. Podran veure també els búfals, elefants, 
antílop topi, el lleopard amb sort i moltes espècies d'aus. Dinar al Lodge. 
Després sortida per carretera cap a Bwindi. A l'arribada, sopar i 
allotjament al lodge ICHUMBI LODGE  

Nota: El viatge pot ser llarg, aproximadament 5-7 hores segons les 
condicions de les carreteres i la localització dels permisos de goril·les. El lloc exacte del safari dels goril·les depèn 
de la disponibilitat dels permisos. 

DIA 15 · BWINDI - SAFARI DELS GORILES DE MUNTANYA · PC. 
Esmorzar molt aviat i sortida per al trekking dels goril·les. L'activitat 
començarà a les 8 del matí amb el guia ranger que acompanyarà un grup 
màxim de 8 persones a la trobada amb els goril·les. La selva de Bwindi a 
Uganda conté una població de 450 goril·les que és la meitat dels goril·les de 
muntanya del món segons el cens de 2018, algunes famílies dels quals s'han 
habituat a la presència humana. Tindran una hora per contemplar aquests 
animals amb mirada commovedorament humana i gaudir d´una de les 
experiències més increïbles de la seva vida. Dinar tipus pícnic que us 
lliuraran a l'hotel. Sopar i allotjament al ICHUMBI LODGE  

DIA 16 · BWINDI > KIGALI MP. 
Després d'esmorzar, sortida per carretera cap a Kigali (Rwanda). Dinar en ruta. Arribada a Kigali a la tarda i 
trasllat a l'aeroport per sortir en vol de tornada via ciutat de connexió. Nit a bord. 

DIA 17 · BARCELONA - MANRESA 
Arribada, recollida d’equipatge i trasllat de nou fins a Manresa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Allotjaments previstos o similars: 

ENTEBBE: Cassia lodge BB 
MURCHINSON FALLS: Pakuba Lodge / Bamboo Village Lodge  
FORT PORTAL: Isunga Lodge / Turaco Treetop Lodge  
QUEEN ELIZABETH: Ihamba Lakeside Safari Lodge / Marafiki Safari Lodge  
BWINDI: Ichumbi Lodge / Lake Mulehe Lodge  

   

Preu per persona: 5.350€ 
Suplement habitació individual: 430€ 

 
Inclou: 
• Trasllats Manresa-aeroport-Manresa 
• Bitllets avió anar i tornar, via punt europeu 
• Trasllats d´entrada i sortida 
• Entrades a parcs i reserves 
• Règim d'allotjament i esmorzar a Entebbe 
• Règim de pensió completa a safari (begudes no incloses) 
• Transport en vehicles 4x4, conductor de parla anglesa i guia de parla hispana. 
• Entrades als parcs i les activitats segons l'itinerari 
• Safaris al parc de Queen Elisabeth 
• Passeig amb vaixell compartit a Muchinson Falls i el canal de Kazinga 
• Permisos per a la visita dels ximpanzés i goril·les 
• Aigua mineral en ruta (excepte amb els àpats) 
• Assegurança médica i de cancel·lació  
• Propines  

No Inclou: 
• Visats Uganda/Rwanda,  
• Despeses de naturalesa personal com ara begudes als àpats, etc. 
• Qualsevol altre servei que no hagi estat especificat anteriorment. 

 
IMPORTANT:  
Segons el contingut del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció del Reial Decret-llei 23/2018, de 21 de desembre, de 
transposició de la Directiva de Viatges Combinats i Serveis de Viatge Vinculats  i la modificació en matèria de responsabilitat i altres aprovada en la Llei 4/2022, de 25 
de febrer: 
·El preu del viatge ha estat calculat al canvi de divises, tarifes de transport, cost de combustibles, impostos, taxes i recàrrecs turístics, a la data de la sol·licitud de 
serveis, que poden variar. 
·L’agència es reserva el dret a modificar el preu donat, per qualsevol increment / reducció en l'esmentada cotització del preu que podrà revisar-se i repercutir al 
client d'acord amb la normativa vigent, fins a vint dies abans de la data de sortida, segons l'article 158 RDL 1/2007. 
·Al moment de fer reserva en ferm, el client coneix i accepta aquesta particularitat. 

 
 

 
 

 
 

  

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 
 
 
 
 

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa   
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com 

 


