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1. Kigali

2. Kigali-Parque Nacional dos Vulcões

3. Gorilla tracking

4. Golden monkey / Old Karisoke
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O Parque Nacional dos Vulcões é a secção de Ruanda da mais extensa Área de Conservação de Virunga, compartilhada entre 
Uganda, Ruanda e Congo. O seu nome tem origem devido à cadeia de nove vulcões que fazem o seu território, incluindo Karisimbi
(4,507m), Visoke, Sabinyo e Muhavura. A altitude varia de 2400m a 4.000m, acima dos picos. Desde 2003, o parque oferece a 
possibilidade de visitar as famílias dos macacos dourados, em vias de extinção. O monte Visoke hospeda os túmulos do primatólogo
americano Dian Fossey e é também o cemitério dos gorilas. A atividade mais conhecida é, seguir gorilas-de-montanha até uma das seis 
famílias que lá habitam. Este programa pode ser organizado a partir de Kampala ou de Kigali.
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Kigali
Na chegada ao Aeroporto Internacional de Kigali, você será recebido pelo representante e transferido
para o hotel para pernoite no Kigali Serena Hotel (Premium) Hotel Mille Collin (Comfort) ou
Kigali Boutique Hotel (Econômico). (em Cama e café da manhã)

DIA

01 KIGALI
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Kigali - Parque Nacional dos Vulcões
Após o café da manhã, organizamos um pequeno city tour pela capital, Ruanda. Depois do almoço, no
Saída à tarde em direção ao Parque Nacional dos Vulcões. Demora cerca de 3 horas de carro.
Jantar e pernoite em Davinci Lodge (E) ou Mountain Gorilla View Lodge / (C). 5 vulcões
quartos deluxe (P) (em pensão completa)
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KIGALI-PARQUE NACIONAL 
DOS VULCÕES

DIA

02
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Gorilla Tracking
Hoje, após o café da manhã, você começa a atividade do gorila da montanha caminhando na chuva
floresta tropical do Parque Nacional dos Vulcões. Após o briefing dos rangers da ORTPN
(Autoridade do Parque de Ruanda), você chega ao ponto de partida de sua caminhada, de acordo com o
família para a qual você foi designado. Cabe à autoridade do parque decidir sobre a distribuição de
as licenças na chegada. Você carrega com você um lanche e uma capa de chuva leve, usa caminhada
botas.
À tarde, podemos organizar a caminhada comunitária no local ecoturístico de Iby & # 39; Iwacu
Aldeia Cultural. Jantar e pernoite em Davinci Lodge (E) ou Mountain Gorilla View Lodge /
(C). 5 quartos deluxe vulcões (P) (em regime de pensão completa)

DIA

03 GORILLA TRACKING
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DAY

04

Golden Monkey/ Old Karisoke
Após o café da manhã atividade opcional de trekking (veja as opções e preços). Marmita. No
passeio à tarde de volta a Kigali. Possível transferência para o Aeroporto Internacional de Kigali

GOLDEN MONKEY / OLD 
KARISOKE
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O NOSSO PREÇO*

OS GORILAS DO RUANDA

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax

$4770 $3500 $3300 $3190 $3130 $3090

Premium (P)

Suplemento quarto single $645.

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax

$4000 $3080 $2880 $2780 $2725 $2685

Comfort (C)

Suplemento quarto single $330.

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax

$3800 $2950 $2750 $2650 $2590 $2550

Standard (S)

Suplemento quarto single $250.

*os nossos preços são por pessoa (em quarto compartilhado) 
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INCLUÍDO NESTE PACOTE

• Alojamento com pensão completa durante a excursão de trekking de gorilas e Bed & 

Breakfast em Kigalii

• Transfers de/para a pista de aterragem e aeroporto de Kigali

• Entradas no parque

• Uma licença de gorila por pessoa (a $ 1500 USD cada)

• Impostos governamentais

• Atividade de ecoturismo no Parque Nacional dos Vulcões

NÃO INCLUÍDO NESTE PACOTE

• Gorjetas

• Refeições fora da tour (salvo indicação em contrário)

• Visa Internacional para Ruanda

• Voos Internacionais e Taxas Aeroportuárias

INCLUSÕES / EXCLUSÕES
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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
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