
 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

 

 

UGANDA 
 

Safari Kiboko 
 

VIATGE EN GRUP o PRIVAT – 13 DIES 
 

 

 
 
 

 Per què proposem Uganda? 
 
Uganda es va independitzar del Regne Unit l’any 1962 i quatre anys després el primer ministre Milton Obote va derogar 
la constitució i es va auto proclamar president, introduint una era de cops i contracops d’Estat fins a mitjans dels anys 
vuitanta. Els partits polítics van estar prohibits fins al 2006, any en el qual el poble ugandès va decidir en un referèndum 
la cancel·lació d'aquesta prohibició. Tot i que la història recent del país no ha estat plàcida, finalment el país ha deixat 
enrere el seu passat per distingir-se com un dels més estables d'Àfrica i, en els últims anys, és el país de la regió que ha 
rebut més inversió estrangera directa. Sense fer massa soroll, Uganda s'ha convertit en una destinació atractiva, on el 
turisme és una activitat en auge, encara que no tan massificada com en alguns països veïns. L'interès dels viatgers es deu 
als seus parcs i reserves naturals, les fonts del Nil i els boscos impenetrables de Bwindi, llar de l'impressionant i poderós 
goril·la de muntanya, així com de la interessant ètnia dels pigmeus Batwa. Un viatge a cor del continent i a l'essència 
africana. 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Madrid o Barcelona  Entebbe  Hotel 

2 Entebbe  Ziwa  Masindi E,D,S Hotel 

3 Masindi  Budongo  P.N. Murchinson Falls E,D,S Lodge 

4 P.N. Murchinson Falls   E,D,S Lodge 

5 P.N. Murchinson Falls  Hoima  E,D,S Hotel local 

6 Hoima  P.N. Bosc de Kibale E,D,S Lodge 

7 P.N. Bosc de Kibale  P.N. Queen Elisabeth E,D,S Lodge 

8 P.N. Queen Elisabeth  Ishasha E,D,S Lodge 

9 Ishasha  P.N. Bwindi E,D,S Campament/Lodge 

10 P.N. Bwindi  E,D,S Campament/Lodge 

11 P.N. Bwindi  Llac Bunyonyi E,D,S Lodge 

12 Llac Bunyonyi   Entebbe  E,D Hotel Day use 

13 Entebbe  Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  ENTEBBE 

Sortida en vol regular cap a Entebbe. Arribada de matinada a l’aeroport internacional i trasllat al Precious Guesthouse. 
 
Dia 2 |  ENTEBBE  ZIWA  MASINDI 

Després d'esmorzar sortirem cap al Santuari de Rinoceronts de Ziwa, a Nakitoma, ubicat a unes 4 hores en ruta en direcció 
al nord del país. Creada amb l'objectiu de re introduir el rinoceront a Uganda, és l'únic lloc d'Uganda on els rinoceronts 
poden ser observats al seu hàbitat natural. Realitzarem una caminada juntament amb un guia local de parla anglesa a la 
recerca dels rinoceronts i, després de la visita, ens dirigirem cap a Masindi on passarem la nit (1-2 hores; 60 km aprox). Si 
hi ha disponibilitat ens allotjarem al mític hotel Masindi de l'època colonial que va ser el primer hotel que es va construir a 
Uganda i on es va allotjar a l'equip de rodatge de la pel·lícula La reina de África en 1923. Imaginar quins personatges de la 
talla de Humphrey Bogart o Katherine Hepburn van dormir a les senzilles habitacions d'aquest hotel tranquil que és visita 
obligada. També aquest hotel és molt popular per ser el lloc on Ernest Hemingway es va allotjar mentre es recuperava de 
les lesions produïdes per dos accidents aeris en el seu intent per fotografiar les cascades Murchison. Allotjament al Masindi 
Hotel. 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&mid=1rUeF1txH--QWXWFAXiGSJi1FI_k&ll=0.5519623946849803%2C31.087826550000045&z=8
http://www.preciousguest.com/
https://www.masindihotel.com/
https://www.masindihotel.com/
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Dia 3 | MASINDI  BUDONGO  MURCHISON FALLS 

Després d'esmorzar sortirem cap a Budongo que es troba al sud del Parc Nacional de Murchison Falls i és a prop de la ciutat 
de Masindi (a uns 20 km). Es tracta d´un bosc tropical plujós humit de 435 km quadrats i està ubicat a l´interior de l´esquerda 
Albertina. Budongo Forest és una reserva creada el 1990, dedicada a la investigació i conservació, i el principal objectiu de 
la qual és l'estudi científic dels primats i de l'ecologia forestal de la selva tropical. Aquests estudis serveixen per impulsar 
polítiques de desenvolupament en accions de conservació i gestió sostenible dels recursos. A la reserva hi ha registrats uns 
600 ximpanzés i unes vuit espècies més de primats, més de 360 espècies diferents d'aus, 465 tipus d'arbres, 24 espècies de 
mamífers dels quals 9 són primats i també podem trobar uns 290 tipus de papallones i 130 de arnes. 
Després del trekking dels ximpanzés, ens endinsarem al Murchison Falls i aprofitarem per gaudir del primer contacte amb 
la fauna del parc i també per anar fins a la part alta de la cataracta de Murchison Falls amb el nostre cotxe. Després de 
visitar la part alta de la cataracta, si tenim prou temps, farem un safari pel parc i tindrem el primer contacte amb la fauna 
que atresora. Sopar i allotjament al Pakuba Safari Lodge.   
 
Dia 4 |  MURCHINSON FALLS N.P. 

El Parc Nacional de Murchison Falls és un cant als sentits. Un verger on podrem veure gran quantitat de mamífers i famílies 
de depredadors, així com aus aquàtiques de tota mena. El paisatge és d'una bellesa extraordinària i farcida de fauna. Entre 
les espècies més significatives destaquen les grans rajades d'elefants i de girafes de Rothschild, lleons, búfals, acèfals de 
Jackson, oribís, antílops jeroglífic o bosbok, hienes clapejades i lleopards. Al matí d'hora evitant les hores més fortes de 
calor, sortirem amb els nostres vehicles a la recerca de la variada fauna que atresora el parc. Prendrem el dinar al lodge i, 
a la tarda, remuntarem el riu Nil amb vaixell fins a la base de les cascades Murchison. Durant la ruta podrem observar 
hipopòtams, cocodrils de grans dimensions i elefants, així com gran quantitat d'espècies d'aus com la grua goliat, pelicans, 
abellerols, martí pescador, calao, corb marí i, si tenim sort, l'esmunyedís i curiós “pic de sabata “o Shoebill. En aquest 
trajecte ens acompanyarà un guia local de parla anglesa. El vaixell s'aturarà a uns metres de l'anomenada Caldera del 
Diable, on el Nil cau des d'una alçada de 40 metres. Si el cabal del riu ens ho permet, deixarem el vaixell en aquest punt i 
iniciarem una caminada guiada, d'aproximadament una hora fins a la part alta de les cascades Murchison. En cas que no 
sigui possible pujar a peu degut a un cabal massa abundant del riu Nil, ja haurem visitat la part alta de la cataracta amb 
cotxe el dia anterior. Podrem observar des de molt més a prop l´espectacular bellesa d´un dels cabals d´aigua naturals més 
poderosos de la terra. En cas de poder fer l´ascens a peu, el nostre vehicle ens estarà esperant en aquest punt per 
traslladar-nos de tornada al lodge (uns 25 minuts en ruta aproximadament). Sopar i allotjament a Pakuba Safari Lodge. 
 
Dia 5 |  MURCHINSON FALLS N.P.  HOIMA 

Després de l'esmorzar, gaudirem dels nostres últims moments a Murchison Falls, prosseguirem la nostra aventura cap 
Hoima (unes 3-4 hores en ruta; 140 km aprox.). Situada al regne de Bunyoro-Kitara (Bañoro) i a uns 30 kms de les ribes del 
Llac Alberto, Hoima és una ciutat molt agradable que ha crescut molt en els darrers anys. Visitarem la petita vila de 
pescadors de Kibiro, a la vora del Llac Alberto, on realitzarem activitats amb la població local on ens acompanyarà un guia 
de parla anglesa. Coneixerem la vida quotidiana i podrem veure com extreuen la sal filtrant la terra, a més de visitar els 
hotsprings de la zona produïts per l'activitat volcànica. Prendrem el dinar a aquesta comunitat de pescadors, on gaudirem 
del peix fresc del Llac Alberto. Un cop finalitzada la jornada, ens dirigirem de nou a Hoima, on passarem la nit. Allotjament 
al Hoima Cultural. 
 
Dia 6 | HOIMA  KIBALE N.P.   

Esmorzar d'hora i sortida cap al centre de visitants del Parc Nacional del Bosc Kibale (unes 4 hores de ruta, 200 kms 
aproximadament). Quan arribem a Kibale ens dirigirem cap al centre de visitants del Parc Nacional Bosc de Kibale per rebre 
una xerrada informativa abans de començar el trekking dels ximpanzés. Kibale National Park és conegut per albergar una 
de les poblacions de ximpanzés més importants del planeta, encara que el bosc també és llar per a altres primats com el 
mico de l'hostes, el colobo vermell, el cercopiteco blau, el cercopiteco de cua vermella i el mangabey de galtes grises. 
Prendrem el dinar i, tot seguit, sortirem cap al Parc Nacional de Kibale. Ens acompanyarà un guia local de parla anglesa. 
Sopar i allotjament al Isunga Lodge. 
 
Dia 7 |  KIBALE N.P.  QUEEN ELISABETH N.P. 

Al matí, després de l'esmorzar visitarem el Santuari de la zona pantanosa de Bigodi, batejat amb el mateix nom. El Santuari 
compta amb 8 espècies de primats entre els quals destaquen el black and white colobus, xarxa colobus, mangabey, red 
tail, vervet, i l'Hoest. A més, podrem contemplar un gran nombre de mamífers, més de 200 espècies d'aus entre les quals 
destaca el great blue turaco, infinitat de rèptils i una incomptable varietat d'arbres i arbustos. Ens acompanyarà un guia 
local de parla anglesa. Després de la caminada de Bigodi, continuarem el nostre viatge cap al Parc Nacional de Queen 
Elizabeth (unes 2-3 hores; 130 km). El Parc Nacional de Queen Elizabeth és una de les destinacions més populars del país. 
Els seus ecosistemes (que inclouen sabana i bosc humit) i la seva diversa fauna tenen part de culpa. Els visitants, a més, 
tenen nombroses oportunitats per conviure amb les comunitats locals. Un cop al parc visitarem la zona de Katwe que es 
troba al districte de Kasese i al límit Parc Nacional de Queen Elizabeth. És un llac salat d'origen volcànic on la comunitat 
local continua extraient la sal de manera tradicional. Homes i dones treballen en l'extracció de la sal, una feina 
extremadament dura ja que han de romandre hores en una aigua molt salada que afecta la pell dels treballadors. Hi ha 
dos productes principals que s'extreuen del llac i que podrem observar a la nostra visita.  

http://pakubasafarilodge.com/
http://pakubasafarilodge.com/
http://ugandaculturallodges.com/hoima-cultural-lodge/
https://isungalodge.com/
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Blocs de sal que s'apilen i es venen per a l'alimentació i una barreja de llim salat que s'utilitza per al bestiar i que surt del 
fons llotós del llac. A la tarda farem un safari amb barca pel canal de Kazinga on ens acompanyarà un guia de parla anglesa. 
Aquest canal natural de 32 quilòmetres de longitud connecta el llac George i el llac Edward que, alhora, és la frontera 
natural amb República Democràtica del Congo. El viatge pel Kazinga serà una de les experiències més gratificants dels 
nostres dies de safari: podrem observar hipopòtams, elefants, búfals, antílops i quantitats d'aus aquàtiques. 
 Allotjament en Buffalo Safari Lodge. 
 
Dia 8 |  QUEEN ELISABETH N.P.  ISHASHA 

Al matí, després d'esmorzar, iniciarem un trekking per l'espectacular gola de Kyambura. Es tracta d'un dels braços de la 
vall del Rift, una magnífica vall en forma d'esquerda al mig de la sabana d'uns 100 metres de profunditat i uns 11 km de 
llargada i que està situada a la part oriental del Queen Elizabeth National Park, desembocant al Canal de Kazinga. Aquesta 
gran esquerda es va formar pel drenatge de les aigües del riu Kyambura i el paisatge és d'una bellesa impressionant, ja que 
ofereix vistes de selva tropical al bell mig de la sabana i amb la ubicació de la mateixa línia de l'equador. Kyambura Gorge 
és llar de comunitats de ximpanzés i altres primats i també d'un bon nombre d'hipopòtams que habiten al riu. Realitzarem 
el trekking a la gola acompanyats per un ranger del parc. La recerca dels ximpanzés serà la nostra prioritat, però sense 
deixar de gaudir de tot allò que anirem veient durant la caminada. 
Després del trekking de Kyambura i abans de sortir cap a Ishasha, passarem pel mirador Kichwamba on es troben els 
popularment coneguts “Twin Lakes”, hi farem una parada per fer fotos. Aquesta zona es va originar durant l'activitat 
volcànica a la Gran Vall del Rift. El paisatge està esquitxat de llacs d´aigües color turquesa. Prosseguirem el nostre periple 
sortint cap a Ishasha, al sector sud del Parc Nacional de Queen Elizabeth (unes dues hores i mitja en ruta). Es tracta del 
sector més remot del parc, caracteritzat per acollir diferents hàbitats; des del bosc de sabana a la zona pantanosa als 
voltants del llac Edward, tots ells permeten gaudir d´una gran varietat de fauna salvatge. Una de les peculiaritats del parc 
és el Fig Tree (una de les moltes espècies de ficus). A causa de la peculiar estructura d'aquests arbres, els lleons tenen per 
costum pujar-hi, resguardar-se del sol i descansar durant les hores més caloroses del dia. Rastrejar els lleons i visitar la zona 
d'Edward Flats seran els principals objectius de l'activitat a Ishasha. Edward Flats és una àrea fora del circuit i fora dels 
camins més utilitzats d'Ishasha: durant aquest recorregut cal agafar una pista més remota i ens caldrà que ens acompanyi 
un ranger del parc. En aquest sector d'Ishasha potser podem trobar-hi alguns grups d'elefants. És també llar d'aus 
migratòries, ja que milions d'ocells cantaires, cigonyes, aus xanqueres i rapinyaires passen per aquesta zona. Sopar i 
allotjament al Enjojo Lodge.  
 
Dia 9 |  ISHASHA  BWINDI N.P. 

Al matí, després de l'esmorzar, el dedicarem a la recerca dels famosos lleons enfiladissos d'Ishasha durant unes hores. 
Després del safari sortirem cap a un dels sectors del Parc Nacional del Bosc Impenetrable de Bwindi. Durant el recorregut 
gaudirem d'unes panoràmiques increïbles i notarem el canvi de la natura del terreny fins arribar a l'increïble paisatge 
selvàtic del bosc impenetrable de Bwindi, un dels darrers refugis del goril·la de muntanya. Ens dirigirem al lodge per 
descansar i preparar-nos per a l'experiència única que viurem el dia següent. Allotjament depenent del sector que ens 
assigni UWA. Previst el Rushaga Gorilla Camp.  
 
Dia 10 |  BWINDI N.P.  

Bosc humit per excel·lència, aquest remot lloc que respira entre boires, acull mig miler de goril·les de muntanya, la meitat 
de la població mundial. Un paradís per veure els famosos goril·les de muntanya d'Uganda. 
Esmorzar molt d'hora i ens desplaçarem al centre de visitants del Parc Nacional Bwindi per rebre una xerrada detallada 
abans de sortir per fer el trekking per veure els goril·les de muntanya.  En primer lloc serem assignats a un dels 
grups/famílies de goril·les que estan habituats a la presència humana i rebrem una xerrada informativa per part del guia 
del parc nacional, que ens acompanyarà en la nostra caminada. Els guies i rangers del parc són extremadament 
professionals, i ens informaran detalladament sobre les regles i comportament que hem de seguir tant durant la caminada 
com durant el temps que mantinguem observant als goril·les. La durada del trekking determinarà on menjar, portarem 
durant el tracking dinar tipus pícnic per poder menjar durant l'activitat si ens agafa de camí. 
ADVERTÈNCIA: El trekking dels goril·les dependrà del sector on UWA (Uganda Wildlife Authority) ens concedeixi el permís 
per realitzar l'activitat. En cap cas en quelcom que puguem decidir, així que podrà ser en qualsevol dels diferents sectors 
de Bwindi o Mgahinga National Park (Buhoma, Ruhija, Nkuringo, Rushaga o Mgahinga). UWA es reserva el dret a modificar, 
canviar o assignar els permisos en qualsevol dels sectors citats, ja sigui per overbooking o per raons tècniques, fins i tot 
encara que suposi dividir el grup. L’allotjament també es podrà veure modificat depenent del sector assignat. Previst el 
Rushaga Gorilla Camp.  
 
Dia 11 |  BWINDI N.P.  LLAC BUNYONYI 

Després d'esmorzar sortirem cap a Llac Bunyonyi, al sud-oest d'Uganda ia prop de la frontera amb Rwanda, és un lloc màgic 
i idíl·lic. A una alçada de 1.962 metres, amb més de 20 illes i amb una profunditat que arriba als 900 metres (el segon llac 
més profund d'Àfrica) és també conegut com el llac de les aus, ja que acull més de 200 espècies diferents. Gaudirem d'un 
passeig amb barca pel llac i podrem gaudir de la bellesa de la zona i també descansar al nostre allotjament. Allotjament al 
Bird Nest Bunyonyi Resort. 
 

https://www.buffalolodge.ug/
http://www.enjojolodge.com/
http://rushaga.com/
http://rushaga.com/
https://birdnestresort.com/
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Dia 12 |  LLAC BUNYONYI  ENTEBBE  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar aviat i sortirem cap a Entebbe (unes 8-9 hores en ruta). Travessarem per les muntanyes de Kigezi i travessarem 
la ciutat de Mbarara, passarem per la regió d'Ankhole a 1800 metres sobre el nivell del mar. Un lloc conegut pel seu bestiar 
de llargues cornamentes, el seu paisatge de sabana i els diferents llacs que el poblen. Abans d'arribar a Entebbe farem una 
parada a la línia de l'Equador per fer fotos i dinar. Allotjament day use al Precious Guesthouse fins l’hora convinguda pel 
trasllat a l’aeroport. Sortida de matinada amb el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 13 | BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis.  
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA SORTIDES EN GRUP 
Mínim 4 persones:          3.890€ 
Suplement individual:  505€ 
 
SERVEIS DE TERRA SORTIDES EN PRIVAT 
Mínim 2 persones:    5.330€ 
Mínim 4 persones:    4.330€ 
Mínim 6 persones:    3.975€ 
Suplement individual:     505€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, 
de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en 
ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al gener 2023. En cap cas, es revisarà a l’alça durant 
els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2023 
Dies d’arribada a Entebbe 
Juny 16 i 30 
Juliol 14 
Agost 4 i 18 
Setembre 1 
 
 GRUP MÍNIM / MÀXIM 
 
Mínim 4 persones, màxim 12 persones. Sortides en privat sota petició. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 4 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia te 
dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 11 nits d’allotjament en hotels, lodges i campaments categoria turista, en pensió completa (no inclou menjars a 
Entebbe) (alguns dinars podran ser tipus pícnic depenent de les circumstàncies de la ruta). 

• Day use de l’habitació de l’hotel d’Entebbe l’últim dia. 

• Trasllats des de/a l’aeroport.  

• Recorregut en LandCruiser 4x4 amb xofer-guia de parla castellana o xofer-guia de parla anglesa amb traductor 
(excepte durant el trekking de ximpanzés i dels goril·les que serà guia local de parla anglesa).  

• Entrades als parcs i activitats segon itinerari.  

• Guies locals de parla anglesa. 

• Creuers, bots i  ferris previstos al programa. 

• Safaris, caminades i visites segon itinerari. 

• Entrada al Santuari de Rinoceronts de Ziwa.  

• Una caminada guiada a Ziwa. 

• Entrada al PN de Murchison Falls.  

• 1 safari per la ribera nord del Riu Nil. 

• 1 creuer safari cap a les cataractes.  

• 1 caminada cap a la part alta de les Cataractes. 

• 1 visita al llogaret de Kibiro. 

• Entrada al PN Bosc de Kibale i  trekking de ximpanzés.  

http://www.preciousguest.com/
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• Visita de Bigodi.  

• Entrada al PN Queen Elisabeth. 

• Trekking de ximpanzés a Kyambura. 

• Visita dels salers de Katwe. 

• Creuer-safari pel canal de Kazinga. 

• Entrada en el PN Ishasha. 

• 1 safari al sector d’Ishasha.   

• Entrada al Parc Nacional de Bwindi o a Mgahinga National Park.  

• Visita al Llac Bunyonyi i passeig en barca. 

• Permisos per observar els goril·les i els ximpanzés.  

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€ 
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant el covid-19 

 

• Per a viatges en privat l’ Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500 €  
 
NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifes calculades en base a la companyia TURKISH AIRLINES en classe W). Sortides Barcelona o 
Madrid: 945€ (taxes incloses calculades al gener/23). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta 
una variació en el preu. 

• Visat. 

• Propines. 

• Excursions opcionals. 

• Begudes als àpats. 

• Qualsevol altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. 
Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
El passaport ha de tenir una validesa mínima de 6 mesos. El visat per a fins turístics amb una entrada costa 50USD. S’ha de 
realitzar online al link: https://visas.immigration.go.ug/#/. Cal fer-lo amb al menys 15 dies d’antelació donat que la resposta 
pot trigar una mica. En el cas de voler tramitar-lo a través d’Altaïr Viatges, el preu es veurà incrementat en 20€ per persona, 
en concepte de despeses de gestió.  

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://visas.immigration.go.ug/#/
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SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge amb sortides en grup a les dates indicades, el mateix viatge es pot realitzar en privat amb xofer-guia de parla 
castellana en un país de gran bellesa. La gran atracció d’aquest viatge i que el diferència d’altres safaris és la visita als  
goril·les al Parc Nacional de Bwindi. Per la poca població d’aquets primats, només poden accedir a la visita 30 persones 
diàries per la qual cosa, el permís és molt car i la reserva s’ha de fer amb molta antelació. Al moment de fer la petició s’ha 
de pagar aquest permís i en el cas de cancel·lació es perd el dipòsit, per la qual cosa recomanem fer una assegurança de 
cancel·lació. Les persones que vulguin fer aquest viatge han de tenir en compte que l’activitat que exigeix més esforç és 
l’excursió dels goril·les que requereix caminar durant moltes hores dins la selva tropical. Els menors de 15 anys no poden 
fer aquesta activitat. Els allotjaments seleccionats son de categoria turista, senzills i nets però sense cap tipus de luxe. El 
vehicle utilitzat serà un Land Cruiser 4x4.  
Excursions opcionals des d’Entebbe: 

- Kasenyi fishing village (1 hora): visita a vila de pescadors, es tracta d´un petit poble amb molta activitat comercial, 
és possible veure com construeixen els seus vaixells i també a bon preu es podrà degustar una Tilapia recent 
pescada. Sens dubte una de les activitats més interessants a Entebbe. Preu per persona: 30€. 

- Ngamba Island (5 hores, 2 hores cada trajecte en vaixell): visita al centre de recuperació de ximpanzés. Es tracta 
d'un projecte en què es dona millor vida a una cinquantena de ximpanzés recollits de la captivitat o que estaven 
en mans de paranys de caçadors. Cal prendre un vaixell fins a l'illa que es troba al bell mig del Llac Victòria. Mínim 
2 persones: 190€/persona, mínim 4 persones:120€/persona 

- Mbamba Island (5-6 hores): S'ha de prendre un ferri que creua el llac Victòria fins a l'illa Mbamba (també es pot 
fer per carretera) i després una embarcació petita per anar entremig dels canals dels aiguamolls, a més del 
Picozapato es poden observar un gran nombre d'aus. Preu per persona: 50€. 

- Jardí botànic (1 hora): Visita al Jardí botànic d’Entebbe. El Jardí atresora gran quantitat de vegetació, aus i vervets 
monkey. És una agradable passejada on es van rodar mítiques escenes d'una de les primeres pel·lícules de Tarzan. 
Preu per persona: 15€. 

- Reptil village (1 hora): Visita a un petit santuari de rèptils a Entebbe. Preu per persona: 15€. 
- Snake park (1 hora): Visita a un petit santuari de serps a Entebbe. Preu per persona: 15€. 

 
DIVISES 
La moneda d’Uganda és el xíling ugandès UGX, consultar canvi a: XE converter. Es pot viatjar amb Euros i canviar-los sense 
cap problema, el dolar americà es molt més conegut i utilitzat. Els bitllets de dòlars anteriors al 2001 i els bitllets petits 
poden no ser acceptats o canviats a un tipus de canvi menys favorable. El pagament amb targeta de crèdit no està molt 
estès. 
 
CLIMA 
Clima tropical temperat a causa de l'altitud. L'estació càlida a Uganda dura de desembre a febrer i les temperatures al nord 
són més elevades que al sud, el nord d'Uganda té un clima més càlid i sec (33°C) que al sud del país, on les pluges són 
abundants i les temperatures més moderades. Uganda té dues estacions plujoses: de març a maig i d'octubre a desembre. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’UGANDA   
 
Utilitza l’ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Uganda que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 
 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/uganda
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=UGX
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Uganda
https://www.altair.es/cat/libros-zona/uganda-02DP/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

