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EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 

1. Entebbe 

2. Parque Nacional das Cascatas de 

Murchison 

3. Floresta de Budongo 

4. Hoima / Floresta de Bugoma  

5. Parque Nacional Queen Elizabeth  

6. Ishasha 

7. Parque Nacional Floresta de Bwindi  

8. Parque Nacional do Lago Mburo 

 

 
Bwindi está localizado no sudoeste de Uganda, um magnífico e verdejante solo ao longo dos cumes íngremes 
do vale Albertine Rift. Esta antiga floresta tropical é uma das poucas em África a ter florescido e um lar de metade de 
uma espécie mundialmente ameaçada, os gorilas de montanha. Olhando para os olhos castanhos expressivos destes 
gigantes é certamente o mais emocionante e comovente encontro da vida selvagem que o Uganda tem para oferecer. 
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Na sua chegada ao Aeroporto Internacional de Entebbe no Uganda será recebido pelo nosso representante e transferido 
para pernoitar no Number 5 ou Lake Victoria Serena ( Premium) ou Boma Guest House ou 2 Friends Beach Hotel (C/S - 
Comfort / Standard). (Bed & Breakfast)  
  
 

DIA 

01 ENTEBBE 
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DIA 

02 

Depois do pequeno almoço, a sua aventura no Uganda começa viajando de carro para noroeste em direção a Masindi e 
também para a área de conservação das cascatas Murchison, a maior área de conservação no Uganda, que oferece belas 
paisagens de savana de acácia no norte e florestas tropicais no sul. Irá parar para um passeio na natureza, no santuário de 
Ziwa Rhino, o projeto de criação que viu o renascimento dos rinocerontes brancos em perigo de extinção no Uganda. Poderá 
vê-los de perto enquanto caminha livremente na reserva, que é o seu habitat natural. Almoço no restaurante. De seguida irá 
para o parque nacional.  
Check in no seu alojamento para jantar e pernoite no Bakers Lodge (P) ou Paraa Safari Lodge (C) ou Pakuba Lodge (S). (em 
regime de pensão completa) 
  
 
Nota: Hoje, o caminho demora cerca de 6 horas de carro, parte dele através de estrada de terra dentro do parque.  

EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 
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DIA 

03 

Depois do pequeno almoço, irá embarcar num safari pela manhã cedo, explore a savana no delta do Nilo no lago Albert, 
margem noroeste. Enquanto tira fotografias memoráveis dos animais em estado selvagem, poderá encontrar elefantes, 
leões, búfalos, girafas, antílopes africanos, hienas e, muito raramente, leopardos. Volta para o alojamento para almoçar. 
À tarde, irá fazer uma excursão de barco ao longo do rio Nilo até à base das magníficas Cascatas Murchison. É incrível a 
concentração de vida selvagem na margem do rio Nilo, incluindo hipopótamos, crocodilos e uma variedade de espécies de 
aves, como águias africanas, pelicanos, martim-pescadores, gansos egípcios e muito mais. Irá prosseguir a excursão com 
uma caminhada até ao topo das quedas, onde o rio Nilo cria um canyon estreito, de águas trovejantes enquanto desce pela 
fenda do vale Albertine. Irá ter uma vista do topo das cascatas. 
Check in no seu alojamento para jantar e pernoite no Bakers Lodge (P) ou Paraa Safari Lodge (C) ou Pakuba Lodge (S). (em 
regime de pensão completa) 
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DIA 

04 

De manhã cedo após o pequeno-almoço, irá até a Floresta de Budongo, numa área de ecoturismo de Kaniyo-Pabidi, para 
fazer trekking na floresta tropical e também conhecer os grandes símios, os chimpanzés no seu habitat natural. A floresta 
também abriga muitos outros primatas, como o macaco preto e branco colobus, macaco de cauda vermelha, macaco azul, 
macaco vervet e babuínos. O trekking de chimpanzés só é possível graças aos esforços de conservação do Instituto Jane 
Goodall e das autoridades do parque para proteger a floresta e os chimpanzés em perigo de extinção. Almoço ou almoço 
embalado. À tarde, poderá fazer uma atividade cultural com o ecoturismo do Boomu Women Group ou a Associação Kapega, 
feita por guias locais que têm trabalhado na floresta. Este será um momento onde pode interagir com as pessoas que vivem 
perto da floresta, para ver como elas vivem. 
Jante e pernoite Bugoma Jungle Lodge (P/C) ou Hoima Cultural Lodge (S). (em regime de pensão completa) 
  
 
Nota: A atividade de trekking de chimpanzés no Uganda é feita de acordo com as regras e regulamentos do parque e pode 
ser reservada tanto nas horas da manhã como nas horas da tarde. 
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TREKKING DE CHIMPANZÉS 
NA FLORESTA DE BUDONGO 
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DIA 

05 

Após o pequeno almoço, sairá de Hoima em direção ao sudoeste, ao longo do Lago Albert e da escarpa do vale Rift, com 
paisagens panorâmicas de tirar o fôlego enquanto dirige até ao parque nacional Queen Elizabeth. A paragem é feita na 
Floresta de Bugoma, Sul de Hoima. A Floresta Bugoma é o habitat dos chimpanzés e manguezais ugandeses.  
De acordo com o tempo disponível, sugerimos fazer uma caminhada pela natureza na floresta, ou plantar uma árvore. O 
Almoço será num restaurante. A estrada segue ao longo da montanha Rwenzori até à cidade de Kasese. 
Jante e pernoite no Katara Lodge (P) ou Mweya Safari Lodge (C) ou Baboon Safari Lodge (S). (em regime de pensão 
completa) 
  
 
Nota: Hoje, o caminho demora cerca de 6 / 8 horas de carro, através de uma estrada de terra onde as condições são 
variáveis de acordo com as chuvas. 
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HOIMA/FLORESTA BUGOMA  
ATÉ PN QUEEN ELIZABETH  
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DIA 

06 

No início da manhã, faça um safari pelas trilhas do parque nacional, nos setores noroeste e em direção ao Lago George e à 
vila Kasenyi. Poderá ver leões, elefantes, búfalos, hienas, antílopes africanos, e talvez o leopardo, que é uma visão rara. 
Queen Elizabeth desfruta de paisagens e vistas únicas dos lagos de cratera e do vale Albertine Rift, que tornam esta área 
especial e inesquecível. Almoço. 
À tarde, faça um emocionante safari, de barco desde a península de Mweya ao longo do canal de Kazinga, um dos locais 
mais populares no Uganda pela sua concentração de vida selvagem, vida de pássaros e oportunidades para boas 
fotografias. Além disso, irá ver muitos hipopótamos, búfalos e elefantes enquanto bebem do canal.  
Ao final do dia, transfer curto para o setor Ishasha do parque, fazendo check-in no alojamento escolhido. 
Jante e pernoite no Ishasha Wilderness Camp (P) ou Ishasha Jungle Lodge (C/S). (em regime de pensão completa) 
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PARQUE NACIONAL 
QUEEN ELIZABETH 
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DIA 

07 

Depois do pequeno almoço, safari fotográfico no sector de Ishasha, a região sul do Parque Nacional Queen Elizabeth, à 
procura de "leões trepadores de árvores" que são visíveis durante as horas quentes do dia, enquanto descansam em cima 
de árvores de figo. Veja também rebanhos de búfalos, elefantes, antílopes e muitas espécies de aves. Almoço a caminho.  
Chegue ao Parque Nacional Bwindi pelo final do dia para jantar e pernoitar no Mahogany Springs (P) ou Buhoma Haven 
Lodge (C) ou Ride For a Woman Homestead (S). (em regime de pensão completa) 
  
Nota: Hoje, o caminho pode ser muito longo, até 7 horas, dependendo das condições das estradas e local de atribuição das 
licenças de gorila. A escolha da área do safari de gorilas depende da disponibilidade das licenças. 
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ISHASHA-PN FLORESTA 
DE BWINDI 
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DIA 

08 

Pela manhã, entrará na floresta chuvosa tropical de Bwindi para o safari do gorila. A atividade começa às 8 da manhã e irá 
seguir os guias da guarda-florestal num grupo de no máximo 8 pessoas, enquanto procura uma família de gorilas de 
montanha, que foi alocada de acordo com as licenças. A floresta de Bwindi no Uganda tem uma população de cerca de 420 
gorilas, que é metade da população mundial de acordo com pesquisas feitas em 2012, da população gorila. Não é previsível 
o tempo que irá demorar para encontrar os gorilas. Irá ter uma hora para observar os primatas e os seus comportamentos, 
enquanto tira fotografias. Certifique-se de levar água e o almoço embalado consigo, e para isso poderá precisar do apoio de 
ajudantes disponíveis. 
Jante e pernoite no Mahogany Springs (P) ou Buhoma Haven Lodge (C) ou Ride For a Woman Homestead (S). (em regime 
de pensão completa) 

EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 

PARQUE NACIONAL DA 
FLORESTA DE BWINDI 
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Após o pequeno almoço, excursão até ao Parque Nacional do lago Mburo, um pequeno Parque Nacional de jogos, 
encontrado na região central de Uganda, o Ankole. Esta será a paragem perfeita entre Bwindi e Entebbe. Depois do almoço, 
faça um safari em busca dos belos antílopes, búfalos, zebras.  
Jante e pernoite no Mihingo Lodge (P) ou Rwakobo Rock Lodge (C) e Mpogo Lodge (S). (em regime de pensão completa) 
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Depois do pequeno almoço, irá fazer um último safari e almoço. Em seguida, viagem até Entebbe para o seu voo de saída a 
partir do Aeroporto Internacional de Entebbe.  
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LAGO MBURO-ENTEBBE 
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O NOSSO PREÇO 

EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 
$7805 $5305 $4750 $4515 $4400 $4275 

Premium (P) 

Suplemento quarto single $757. 

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 
$6685 $4530 $3975 $3740 $3625 $3500 

Comfort (C) 

Suplemento quarto single $458. 

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 
$6135 $4025 $3470 $3235 $3120 $2995 

Standard (S) 

Suplemento quarto single $353. 

*os nossos preços são por pessoa (em quarto compartilhado) 	
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INCLUÍDO NESTE PACK 
• Transfers do aeroporto 

• Alojamento com pensão completa excluindo bebidas durante a excursão 

e Bed & Breakfast em Entebbe 

• Transporte terrestre por Land Cruiser 4x4  

• Motorista/Guia que fala Inglês 

• Uma licença de gorila a $600 USD** 

• Trekking com chimpanzés na Floresta de Budongo 

• Excursões de barco compartilhado nas cascatas Murchison e no canal 

Kazinga  

• Passeio no Santuário Ziwa de rinocerontes , dentro da natureza 

• Taxas de entrada e safaris 

• Água pela viagem 

 

 

 

 

 

 

EXCLUÍDO NESTE PACK 
• Gorjetas 

• Refeições fora da excursão (salvo indicação em contrário) 

• Bilhete de avião 

• Seguro turístico/seguro de saúde local 

• Vistos de entrada: $50 USD diretamente no Aeroporto Internacional de 

Entebbe, é necessário o pedido de visto online 

• Atividades não mencionadas no programa 

• Bebidas 

INCLUSÕES / EXCLUSÕES 

EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 

**USD 700 a partir de 1 Julho 2020 
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1. Ninguém com doenças contagiosas (por exemplo, gripe, tosse e 

diarreia) pode entrar no parque.. 

2. Permaneça em grupo enquanto estiver com os gorilas, não os rodeie. 

3. Não se aproxime mais que 7 metros (21 pés) dos gorilas. 

4. Não use flash enquanto fotografa os gorilas. 

5. Não coma nem fume quando estiver com os gorilas ou até uma 

distância de 200 metros. 

6. Afaste-se dos gorilas se você tiver que espirrar ou tossir. Cubra o nariz 

e a boca no processo. 

7. Enterre todas as fezes humanas com um mínimo de um pé de 

profundidade e assegure-se de que o buraco esteja coberto 

adequadamente. 

8. Não deixe lixo. Todo o lixo deve ser levado para fora do parque e 

adequadamente deitado fora. 

9. Nenhuma pessoa com menos de 15 anos tem permissão para seguir 

gorilas 

10. Não faça barulho alto ou movimentos repentinamente. 

11. Tem permissão de no máximo 1 hora com gorilas. 

12. Não cuspa na vegetação ou no solo enquanto estiver no parque; use 

um lenço. 

13. O seu grupo não pode ter mais de 8 turistas e todos devem ter mais 

de 15 anos de idade.  

REGRAS PARA O GORILA 
TREKKING 

EXPERIÊNCIA COMPLETA NO UGANDA 


