
10 OCAK’TA AFRİKA’NIN EN ÖZEL ROTASINDAYIZ! 

 

RUANDA – UGANDA 
7 GECE  

DAĞ GORİLLERİ –  ŞEMPANZELER – QUEEN ELIZABETH’TE 

SAFARİ 

 

 

 

 

12 KİŞİLİK ÇOK ÖZEL KONTENJAN 

3515 USD * (EN İYİ FİYAT GARANTİSİ) 
*TÜRK HAVAYOLLARI İLE UGANDA GİDİŞ – RUANDA DÖNÜŞ 

 
  



 

 

DAĞ GORİLLERİ 

 

ŞEMPANZELER 

 

UGANDA’NIN EN ÜNLÜ MİLLİ PARKI 

 

QUEEN ELIZABETH’TE SAFARİ 

 

AFRİKA’NIN BOĞAZI : KAZINGA KANALI / BOT SAFARİ 

 

DÜNYANIN EN ÖZEL HAYVANLARININ PEŞİNDE 

 

: BWINDI MİLLİ PARKI 

 

GÜNEY UGANDA : BUNYONYI GÖLÜ 

 

SOYKIRIMIN PEŞİNDE : RUANDA – BAŞKENT KİGALİ 

 

4×4 JEEPLER EŞLİĞİNDE AFRİKA’NIN YAĞMUR 

 

ORMANLARINDA DOYASIYA BİR MACERA 

  



 

  

1.GÜN 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda buluşma ve Uganda’nın Entebbe şehrine Türk Hava 

Yolları ile uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. 

Yerel saat ile 04.05’te Entebbe şehrine varış, pasaport ve vize işlemlerinin ardından 

yerel acentamız ile buluşma ve Queen Elizabeth Milli Parkı’na doğru hareket. 

Yol üzerinde Mbarara’da öğle yemeği molası sonrası yolumuza devam ediyoruz. 

Yaklaşık 6 saatlik yolculuk sonrası Uganda’nın en ünlü göllerinden Lake Edward’ın 

yanında yer alan ve dünyaca ünlü Kazinga Kanalı’na da ev sahipliği yapan Queen 

Elizabeth Milli Parkı’ndaki lodge otelimize yerleşiyoruz. 

Otelimize yerleşir yerleşmez hiç zaman kaybetmeden Uganda’daki ilk safarimizi 

gerçekleştiriyoruz. 

Queen Elizabeth Milli Parkı’nda aslan, leopar, fil, çita, buffalo, timsah, 100’den fazla 

kuş türü, hipopotam görme şansımız bulunuyor. 

Akşam lodge otelimizde muhteşem manzara eşliğinde dinlenme. 



 

Akşam yemeğimizi otelimizde alıyoruz. 

Konaklama Mweya Safari Lodge. https://mweyalodge.com/gallery/ 

 

  



2.GÜN 

Sabah kahvaltısının ardından tam gün safarimiz için milli parkın içindeki otelimizden 

çıkıyor ve doğruca safarimize başlıyoruz. 

Bugün 5 büyüğün peşinde 4×4 safari araçlarımız ile tam gün safari 

gerçekleştireceğiz. 

Uganda’nın simgesi haline gelen ağaç üzerinde yatan aslanlar bölgenin en görülesi 

manzarası. 

Gün içerisinde Lake George ile Lake Edward arasında bir boğaz görevi gören 

dünyaca ünlü Kazinga Kanalı’nda bot safarisi yapacağız. Bu safari sırasında 

hipopotamları, timsahları ve kanaldan su içen çeşitli hayvanları oldukça yakından 

görüntüleyeceğiz. 

Akşam milli parkın içerisinde Mweya Safari Lodge’ta konaklıyoruz. 

3.GÜN 

Sabah otelden çıkış işlemlerimizin ardından güney Uganda’ya doğru devam 

edeceğiz. 

Queen Elizabet Milli Parkı’na komşu olan Karinzu Ormanları’nda hepimiz için 

unutulmaz bir deneyim olacak olan şempanze yürüyüşümüzü gerçekleştirecek ve bu 

mükemmel hayvanları doğal ortamlarında göreceğiz. 

Karinzu maymun çeşitliliği açısından oldukça ünlü bir bölge. Bu ziyaretimiz sırasında 

şempanzeler dışında Colobus Maymunları, Zeytin Babunları ve Gri Yanaklı 

Maymunlar gibi doğal yaşamda görülmesi oldukça zor olan maymun türlerini de 

görme şansımız olacak. 

Sonrasında Bwindi Milli Parkı’na doğru tırmanışa geçeceğiz. Burası Afrika’nın 

yağmur ormanları ile kaplı ve dünyada sadece 500 tane bulunan dağ gorillerine ev 

sahipliği yapan büyüleyici bölgesi. 

Parkın içinde devam ederken Kagamba sıcak su kaynaklarına da uğrayacağız. 



 

Parkın güneyinde bulunan Mutamba Gölü’nde konaklayacağız. 

Konaklama : Lake Mutanda Resort https://www.mutandalakeresort.com/the-lodge/ 

  

 

  

 

 



4. – 5. GÜN 

 

Sabah Bwindi Milli Parkı’na transferimiz gerçekleşiyor ve hayatımızda muhtemelen 

yapıp yapabileceğimiz en özel aktivite için erken saatlerde yola koyuluyoruz. 

Özel koruyucu rehberler ile buluştuktan sonra dağ gorilleri ve uymamız gereken 

kurallar hakkında brifing alıyoruz. Bu çok özel canlıları o kadar yakından 

gözlemleyeceğiz ki tüm kurallar bu ziyaret için büyük önem arz ediyor. 

Sonrasında yanımızda deneyimli rehberlerle yaklaşık 2-5 saat arası sürecek bir 

yürüyüş ile goril ailelerini arayışa geçiyoruz. 

Dağ gorilleri ile Uganda Hükümeti’nin izin verdiği 1 saatlik süre boyunca birlikte çok 

çok özel zaman geçirip onları çok yakından fotoğraflayacağız. 

Sonrasında Bwindi’yi terk edip Doğu Afrika’nın doğal güzellik açısından 1 numarlaı 

gölü Bunyonyi’ye doğru harekete geçiyoruz. 

Ertesi gün ise Batwa adı verilen pigme topluluğunu ziyaret ediyor ve çevredeki doğal 

yaşama tanıklık ediyoruz. 

Bunun yanı sıra Bunyonyi Gölü’nde kanolarımız ile tura çıkıyor ve göl üzerindeki 

adaları geziyoruz. 

 

2 gece konaklamamız bölgenin en özel tesisinde… 

http://www.birdnestatbunyonyi.com/birdnestgallery.php 

  

 



6. GÜN 

Sabah kahvaltının ardından Uganda’yı terk edip sınır işlemlerimizi tamamlayarak 

komşu ülke Ruanda’ya geçiyoruz. 

Bu geçiş sırasında aynı zamanda Ekvator çizgisi üzerinden güney yarımküreye 

geçeceğiz, bu sırada fotoğraf molası için duruyor ve bu anları ölümsüzleştiriyoruz. 

Yol üzerinde 1000 Tepeli Ülke sloganı ile anılan Ruanda’nın muhteşem manzaraları 

eşliğinde başkent Kigali’ye varıyoruz. 

NOT: Kigali’de dünyaca ünlü Hotel Rwanda filminin çekildiği ve gerçek hikayenin 

tamamının yaşandığı Hotel Des Mille Collines’te konaklıyoruz. 

Konaklama Kigali’de. 

 

 

 

 

 

 

 



7.GÜN 

Sabah kahvaltının ardından tam gün Kigali turu. 

94 soykırımından büyük acılarla ayrılan ancak bundan çok önemli dersler çıkaran ve 

bugün Afrika’nın İsviçre’si olarak anılan başkent Kigali’de soykırım müzesi en 

öncelikli durağımız. 

Burada Ruanda soykırımı ile alakalı çok önemli bilgiler ediniyoruz. 

Daha sonrasında şehirde yerel bir tura çıkıyoruz, çeşitli pazarları, kiliseleri geziyor ve 

Ruanda’nın yerel yaşamına yakından tanıklık ediyoruz. 

Geceleme Kigali’de. 

  

NERELERDE KONAKLAYACAĞIZ? 

 

Queen Elizabeth Milli Parkı’nın içinde, tam Kazinga Kanalı’nın göl ile buluştuğu enfes 

noktadaki lodge’umuz,  https://mweyalodge.com/ 

  

Bwindi Milli Parkı’nın güney bölgesinde, Mutamba Gölü kenarındaki 

lodge’umuz, https://www.mutandalakeresort.com/ 

  

Bunyonyi Gölü’nde konaklayacağımız muhteşem manzaralı 

lodge’umuz,  http://www.birdnestatbunyonyi.com/ 

  

Kigali’de konaklayacağımız dünyaca ünlü otelimiz,  https://millecollines.rw/ 

  

BU TUR PROGRAMI NEDEN ÇOK ÖZEL 

 

-Bu tur programı Doğu Afrika’nın yağmur ormanlarıyla ünlü 2 ülkesi Uganda ve 

Ruanda’yı kapsıyor, 

-Programımız 4X4 jeep araçlarla, herkes cam kenarı oturacak şekilde 

gerçekleştiriliyor. Afrika ülkelerindeki safari ağırlıklı programlarda 4×4 jeepler 

yolcularımızın konforu açısından büyük öneme sahip 

-Gezimiz sırasında konaklayacağımız tüm tesislerimiz 1. sınıf. Queen Elizabeth Milli 

Parkı’nda safari bölgesinin tam ortasında, milli parkın içinde konaklıyoruz. 

https://mweyalodge.com/
https://www.mutandalakeresort.com/
http://www.birdnestatbunyonyi.com/
https://millecollines.rw/


-Bu gezi programımız çok özel olarak hazırlandı, kısa bir safari deneyimi sunmuyor, 7 

gecelik programda her gün oldukça güzel planlandı 

-Programda safarinin yanı sıra dağ gorili ve şempanze yürüyüşleri bulunuyor ve fiyata 

dahil. Bu da turu oldukça özel kılıyor 

-Programımız yolcularımızın konforu açısından Entebbe gidiş, Kigali dönüş olarak 

ayarlandı. Bu da tekrardan aynı yolu yüzlerce kilometre geri gitmeyeceğimiz anlamı 

taşıyor 

-Gezimiz 12 kişilik kapasiteye sahip, 2 jeep’ten oluşacak bu gezi programı oldukça 

butik olarak tasarlandı, 

 

FİYATA DAHİL HİZMETLERİMİZ 

-İstanbul – Entebbe, Kigali – İstanbul THY ekonomi sınıf uçak biletleri 

-Programda belirtilen tesislerde 7 gece 2 kişilik odada kişi başı konaklama 

-1. gün sabah kahvaltısı, 6. -7. geceler akşam yemeği , 7. gün öğle yemeği hariç 

program boyunca 3 öğün yemeklerimiz tur fiyatına dahil 

-4×4 jeeplerde herkes cam kenarı oturma garantili 

-600 USD’lik dağ gorili ziyareti 

-200 USD’lik şempanze ziyareti 

-2 gün Queen Elizabeth Milli Parkı’nda safari 

-Queen Elizabeth Milli Parkı, Bwindi Milli Parkı giriş ücretleri 

-Batwa pigmeleri ziyareti 

-Bunyonyi Gölü’nde kano turu 

-15 TL’lik yurt dışı çıkış harcı 

  

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ 

-Doğu Afrika Vizesi (Hem Uganda hem de Ruanda’ya girişimizi sağlayacak olan tek 

vize tipi) 

-Programda belirtilmeyen yemekler 

-Yemekler sırasında alınacak içecekler 

-Bahşişler 

 

ÖDEME YÖNTEMLERİ 

Rezervasyon ve ödeme yöntemleri için Beytour’dan Derya Hanım’ı 0542 849 32 83 

numaralı telefondan arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 


