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Rwanda och Uganda
2019

Resdatum
21 september-5 oktober

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers,
transporter och utflykter sker med minibussar, max sex resenärer i varje. Svensk färdledare och
engelsktalande guider medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är
preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll,
som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.

Dag 1

Sverige - Kigali, Rwanda

Vi flyger tidigt på morgonen med KLM
från Stockholm, Göteborg, Linköping
eller Köpenhamn till Amsterdam.
Efter ett par timmars väntan
fortsätter vi med samma flygbolag
direkt till Kigali, Rwandas huvudstad,
där vi landar på kvällen. Våra
chaufförer kommer att möta oss vid
ankomsten och köra oss till hotellet,
som är stadens mest anrika. Den
dåvarande hotelldirektören Paul
Rusesabagina lät öppna hotellets
Kigali ligger vackert
dörrar för flyende tutsier och
moderata hutus under folkmordet 1994. Med sprit och cigaretter mutade han milisen Interahamwe
för att få dem att låta bli att storma hotellet i sin jakt på tutsier. Genom sina livsavgörande val
räddade han livet på tusentals människor. Han och hotellet var förebild för filmen Hotel Rwanda från
2004. Vi rekommenderar varmt att se denna film före resan!
Hotel des Mille Collines (4*). Måltider ombord på planen.
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Dag 2

Kigali: Stadsrundtur

Kigali är en av Östafrikas charmigaste och vackraste städer. Den ligger vackert, inbäddad mellan
böljande, gröna kullar, och har många parker och trädkantade avenyer. Idag andas staden
framtidshopp; en stor skillnad mot hur det såg ut när milisen Interahamwe till slut besegrades i juli
1994 och lämnade en stad i ruiner. Under dagens stadsrundtur besöker vi minnescentret efter
folkmordet, en skakande upplevelse. Härifrån åker vi sedan vidare till nationalmuseet, beläget i ett
före detta presidentpalats, och njuter även av folkvimlet på den stora marknaden.
Hotel des Mille Collines (4*). Frukost.

Dag 3

Kigali - Volcanoes National Park: Twa-by

Vi kommer att förstå varför
Rwanda kallas för De tusen
kullarnas land när vi idag reser
norrut. Det är en vacker resa som
tar oss genom ett kuperat och
mycket grönt landskap. Ju längre
norrut vi kommer desto närmare
kommer
de
mäktiga
Virungabergen som utgör Rwandas
gräns
mot
grannländerna
Demokratiska Republiken Kongo
(Kongo-Kinshasa) och Uganda. På
eftermiddagen gör vi en promenad
Twa-kvinnor med barn
till en twa-by i närheten.
Twastammen är en av de stammar
som ofta går under samlingsnamnet pygméer, men denna beteckning ses som nedsättande idag. De
lever under mycket enkla förhållanden och är fortfarande i stor utsträckning jägare/samlare.
Da Vinci Gorilla Lodge (3*). Frukost.

Dag 4

Volcanoes National Park: Nationalparken

Vår dag i denna spektakulära
Guldmarkatta i Volcanoes National Park
nationalpark börjar efter
frukost då vi ger oss ut för att
söka upp de sällsynta
guldmarkattorna. Denna apa
är endemisk för detta område
och finns endast på lite högre
höjd
i
Rwanda
samt
närliggande nationalparker i
Uganda och Kongo-Kinshasa.
Endast sex personer tillåts i
grupperna, så vi kommer att
delas upp och leta efter olika
flockar av markattorna. Det är
en vacker promenad vi gör,
även om den stundtals kan
vara lite jobbig på grund av underlaget. Glöm inte att ta med kikaren, då även fågellivet här är
mycket rikt! Beroende på hur lång tid det tar innan vi hittar markattorna så gör vi ett besök vid de
vackra tvillingsjöarna på eftermiddagen; Lake Ruhondo och Lake Burera. Dessa sjöar ligger magnifikt,
omgivna av branta kullar med åkrar och de ständigt närvarande Virungabergen i bakgrunden. Om vi
inte hinner med sjöarna denna dag, så ser vi de istället imorgon.
Da Vinci Gorilla Lodge (3*). Frukost.
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Dag 5

Volcanoes National Park - Lake Bunyonyi, Uganda

Efter frukost reser vi norrut och
korsar gränsen till Uganda.
Landskapet är fortsatt bördigt och
bergigt och vi gör stopp längs
vägen för att fotografera vackra
vyer och möten med människor.
Uganda är ett land med många
vackra sjöar och vi kommer fram
till den vackraste av dem alla, Lake
Bunyonyi, mitt på dagen. Detta är
också Afrikas näst djupaste sjö och
har 29 öar - vi bor på en av dessa
och har sedan resten av dagen
ledig för egna promenader på ön
eller kanske ett dopp i det
inbjudande vattnet. Namnet betyder "platsen med många små fåglar" så om du är intresserad av
fågelskådning finns goda möjligheter till detta också! Hotellet vi bor på har ett antal kanoter som vi
kan låna utan kostnad.
Lake Bunyonyi Eco Resort (2*). Frukost.
Lake Bunyonyi omges av många vackra terrassodlingar

Dag 6

Lake Bunyonyi - Bwindi

Vi fortsätter vår resa på förmiddagen och kommer fram på eftermiddagen till det som kommer att bli
en av resans absoluta höjdpunkter; Bwindi nationalpark. Bwindi är en fantastisk nationalpark; inte
särskilt stor, bara 331 km2, men med en enorm mångfald som kommer sig av att höjden i parken
varierar mellan 1 160 och 2 607 m ö h. Här finns hela 90 däggdjursarter och imponerande 23
endemiska fågelarter. Vi ber er observera att den lodge vi kommer att bo på beror på vilken
gorillagrupp vi kommer att vandra till imorgon.
Gorilla Mist Camp (2*). Frukost.

Dag 7

Bwindi: Bergsgorillorna

En magisk dag väntar; vi ska
Ett möte med bergsgorillorna är oförglömligt!
möta bergsgorillorna! Det
finns bara cirka 700
individer kvar av denna
världens största primat och
hälften av dessa lever just i
Bwindi, som därför är
uppsatt på Unescos lista
över världsarv sedan 1994.
Vi kommer att delas upp, då
maximalt åtta besökare
tillåts per dag till varje
grupp. Hur långt vi kommer
att behöva gå beror helt på
var grupperna befinner sig,
det kan krävas allt från en
timme till sex timmars promenad. Terrängen är stundtals besvärlig, så det är viktigt att ha bra skor
samt långbyxor och insektsskydd. När vi kommer fram till gorillorna har vi en timme hos dessa
magnifika djur. Vi får inte röra dem, men det händer att de kommer fram och rör oss istället!
Bergsgorillorna blir något större än sina låglandskusiner och lever uteslutande på blad, kvistar och
rötter. Dessa innehåller mycket lite näring, så de tillbringar större delen av sina vakna timmar med
att äta. Efter denna fantastiska utflykt återvänder vi till lodgen. Beroende på när vi kommer åter och
om ni fortfarande har ork, så finns möjlighet att på eftermiddagen göra en guidad promenad till en
närbelägen by för att lära känna människorna här och deras sätt att leva.
Gorilla Mist Camp (2*). Frukost.
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Dag 8

Bwindi - Kihihi: Game drive

Efter en lång, men oförglömlig,
dag igår kan det vara skönt med
lite massage - chaufförer i
Uganda brukar skämtsamt kalla
behandlingen de dåliga vägarna
ger för African massage! Under
dagen förflyttar vi oss från den
södra delen av Bwindi, åker runt
och delvis genom parken och når
så småningom staden Kihihi, som
ligger mellan nationalparkerna
Bwindi och Queen Elizabeth. Här
sover vi inatt på ett hotell med
relativt enkla rum, men med en
vacker trädgård och en pool som är inbjudande efter en dammig resa denna dag. Håll utkik under
resan - vi har goda möjligheter att se flera arter av apor, bland annat den vackra svartmössmarkattan
(även kallad L´Hoests apa), samt den mycket praktfulla fågeln svart biätare. Senare på eftermiddagen
kommer vi att göra en första game drive i Queen Elizabeth nationalparks södra delar för att se den
kanske främsta sevärdheten, de berömda trädklättrande lejonen. Ishasha är en av de två platserna i
Afrika som lejonen vant sig vid att klättra i träd, den andra är vid Lake Manyara i Tanzania.
Savannah Resort Hotel (3*). Frukost.
Lejonhona i trädet, Queen Elizabeth nationalpark

Dag 9

Kihihi - Queen Elizabeth nationalpark: Game drive

Tidigt på morgonen lämnar vi
Leopard
Kihihi och åker in i Queen
Elizabeth nationalpark för en
game drive när djuren är som
mest aktiva. Faunan i denna
nationalpark är mycket rik, i
området har man räknat till hela
95 däggdjursarter och 612
fågelarter; som en jämförelse kan
nämnas att i Sverige lever 249
fågelarter! Queen Elizabeth är
också känt för sina stora
buffelhjordar. Den afrikanska
buffeln räknas som en av de så
kallade Big Five, ett begrepp som
ursprungligen myntades av jägare då dessa arter räknades som de farligaste att jaga. De övriga är
lejon, leopard, elefant och noshörning. Vi kommer fram till vår charmiga men relativt enkla lodge
mitt på dagen. Lodgen ligger på en kulle med en fantastisk utsikt över savannen nedanför. Efter ett
par lediga timmar mitt på dagen så ger vi oss ut på ytterligare en game drive på eftermiddagen.
Queen Elizabeth är en av de bästa platserna i Afrika för att se den skyggaste av de djur som ingår i Big
Five - leoparden. Med lite tur har vi här möjlighet att komma riktigt nära detta magnifika rovdjur.
Baboon Safari Resort (3*). Frukost.

Dag 10

Queen Elizabeth nationalpark: Game drive och Kazingakanalen

Vi ger oss ut igen i denna vackra nationalpark efter en tidig frukost för en game drive. På
eftermiddagen gör vi en båtutflykt längs den 32 km långa Kazingakanalen, som förbinder sjöarna
Lake Edward och Lake George. Kazinga är känt för sitt fantastiska fågelliv, men även för sina goda
bestånd av flodhäst och krokodil.
Baboon Safari Resort (3*). Frukost.
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Dag 11

Queen Elizabeth - Kibale nationalpark: Bigodi Wetland Sanctuary

Jätteturako i Bigodi Wetland Sanctuary

På vägen ut genom nationalparken tidigt på morgonen
gör vi en kortare game drive; om vi inte har sett leopard
tidigare så finns fortfarande möjlighet idag! Vi fortsätter
sedan norrut och på vägen till Kibale passerar vi
ekvatorn. Vi stannar naturligtvis till för att kunna ta
fotografier vid monumentet som markerar det exakta
läget! Naturen är fortsatt väldigt vacker och från vägen
har vi utsikt över flera kratersjöar. Efter cirka fyra
timmars resa kommer vi fram till Kibale nationalpark.
Vårt utforskande av denna berömda nationalpark börjar
redan denna eftermiddag då vi gör en utflykt till Bigodi
Wetlands Sanctuary. Här kommer vi att gå en guidad
promenad i dessa vackra och mångskiftande våtmarker.
Vi kommer att se många färggranna fjärilar och har
goda möjligheter att se flera arter av apor, bland annat
den endemiska och sällsynta Ugandaguerezan
(Procolobus tephrosceles). Bigodi är dock framför allt
känt för sitt fantastiska fågelliv, till exempel har vi
mycket goda chanser att se den praktfulla jätteturakon
(Corythaeloa cristata).

Mountains of the Moon Hotel (3*). Frukost.

Dag 12

Kibale nationalpark: Schimpanserna

Denna nationalparks 795 km2 är
Schimpans i Kibale nationalpark
hem för hela 13 primatarter, men
de mest välkända är förstås
schimpanserna. Kibale är utan
tvekan en av världens bästa
platser för att se dessa
fantastiska människoapor. Det
ska sägas att det är betydligt
svårare att få bra fotografier av
schimpanserna än gorillorna, då
de rör sig mycket snabbt och ofta
håller till en bit upp i träden. Då
maximalt sex personer tillåts till
varje
schimpansgrupp,
så
kommer vi även här att delas upp
i olika grupper för vår spännande vandring. Det finns naturligtvis inga garantier för att se
schimpanserna, de är trots allt vilda djur, men cirka 90 % av alla som kommer hit får se dem. Totalt
finns mer än 500 schimpanser i Kibale, dock kan det ändå ta ett tag innan vi hittar dem. Men det är
mödan värt - när man sitter vid dessa fascinerande djur förundras man över deras intelligens,
lekfullhet och sociala förmåga. Förutom schimpanserna så har vi även möjligheter att se andra
primater, som till exempel den mycket vackra östliga svartvita guerezan (Colubus guereza).
Mountains of the Moon Hotel (3*). Frukost.

Dag 13

Kibale nationalpark - Kampala

Efter en ledig förmiddag så lämnar vi Kibale bakom oss och reser mot Ugandas huvudstad Kampala.
Här kommer vi att bo i utkanten av staden på ett trevligt hotell med en vacker trädgård, där
möjlighet finns att bocka av ytterligare några fågelarter till den vid det här laget säkerligen redan
digra samlingen!
Speke Hotel (3*). Frukost.

Dag 14

Kampala: Stadsrundtur - Entebbe -

På förmiddagen ger vi oss ut på en stadsrundtur. Ugandas huvudstad är rätt typisk för stora,
afrikanska städer; gatorna är fulla med människor, djur och trafik av alla möjliga slag - det är ett
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härligt folkliv! Vi besöker bland annat det
mycket intressanta Uganda Museum, den
imponerande Namirembe-katedralen och
parlamentshuset. Vi fortsätter sedan till
Kasubi Tombs; denna plats är ett av
Ugandas tre Unesco-världsarv. Tyvärr
förstördes större delen av komplexet i en
brand 2010 och återuppbyggnaden pågår
men går långsamt. Kasubi byggdes 1882
som ett palats för kung Mutesa I, kung
över Bugandariket som gett namn åt
landet. När han dog två år senare gjordes
palatset om till grav och även de tre
nästföljande kungarna begravdes här.
Runtom finns hus som fungerade som
bostäder för deras änkor och familjer. Vi lämnar sedan Kampala och reser mot Entebbe, en resa på
cirka en timme. Det är här flygplatsen ligger och vi har dagrum tillgängliga på det trevliga hotellet
Lake Victoria Hotel. Här finns en inbjudande pool, där vi kan ta ett dopp innan avskedsmiddagen. På
kvällen åker vi sedan ut till flygplatsen för att påbörja hemresan. Vi flyger strax före midnatt med
KLM till Amsterdam.
Lake Victoria Hotel (4*). Frukost, middag.
Kasubi Tombs utanför Kampala

Dag 15

- Sverige

Vi landar i Amsterdam tidigt på morgonen och fortsätter sedan med KLM till Stockholm, Göteborg,
Linköping eller Köpenhamn där vi landar senare på förmiddagen - många upplevelser och
erfarenheter rikare!
Måltider ombord på planen.

Pris per person
Enkelrumstillägg
Betalningar vid bokning
Anmälningsavgift per person
Slutbetalning per person
Övrig information
Antal resenärer
Möjliga anslutningsorter
Villkor vid avbokning
> 42 dagar före avresa
42-0 dagar före avresa

39 900 kr
3 900 kr
3 000 kr
36 900 kr
Min 8, max 18
Stockholm, Göteborg, Linköping, Köpenhamn
Anmälningsavgiften är förverkad
100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningsavgiften betalas inom
en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det
möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid
till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda
reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna
försäkring måste betalas i samband med anmälningsavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi
hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer.
Kontakta oss om detta är av intresse.
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Vad ingår i resans pris?










Flyg Sverige-Kigali / Entebbe-Sverige med KLM
Svensk färdledare
Engelsktalande specialistguider
Logi på beskrivna hotell / lodger eller alternativ med likvärdig standard
Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet (dessa görs med minibussar,
maximalt sex resenärer i varje - taket på dessa går att fällas upp vilket ger bra sikt för
samtliga under resans game drives)
Måltider beskrivna i programmet
Inträdesavgifter under utflykter
Flygskatter och bränsletillägg
Informationsmaterial

Vad ingår ej i resans pris?







Visumkostnader (dessa fås vid ankomsterna till länderna, kostnad för närvarande 30 USD per
person till Rwanda och 50 USD per person till Uganda)
Måltider utöver de nämnda i programmet
Måltidsdryck till inkluderade måltider
Egna utgifter
Avbeställningsskydd
Eventuell dricks till guider och chaufförer

Ugandakob i Queen Elizabeth nationalpark
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Telefon: 08-31 26 00

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se

