
Bu seyahat boyunca, Churchill’in “Afrika’nın İncisi” diye isimlendirdiği 
Uganda’nın muhteşem doğasıyla ve insanlarıyla tanışacağız! Ayrıca gergedan 
trekking yapacak ve bu muazzam hayvanla göz göze savanalarda 
yürüyeceğiz. Maymun nüfusu açısından dünyanın en yoğun nüfuslu doğal 
parkı olan Kibale’nin tropik yağmur ormanlarında şempanze trekking 
yapacağız. Aslanların dünyada ağaca tırmandığı iki doğal parktan biri olan 
meşhur Ishasha’da aslanları takip edip krater göllerindeki flamingo 
sürülerine hayran kalacağız. Kazinga Kanalı’nda tekne turu yapıp fillerle, su 
aygırlarıyla ve binbir çeşit kuşla (bazen bir leoparla!) su kenarında 
karşılaşabilmenin heyecanını duyacağız. Dünyanın en nadir deneyimlerinden 
biri olan gümüş sırtlı dağ gorillerini evlerinde, Bwindi Doğal Parkı’nda 
bambu yerken izlemeye, onlarla vakit geçirmeye hazır olun!

UGANDA
22 Mayıs - 31 Mayıs 2020

HER ŞEY 
DAHİL 

4190 USD



KONAKLAMA

FİYATA DAHİL  
OLAN HİZMETLER 
• Türk Hava Yolları ile İstanbul-Entebbe, Entebbe- 

İstanbul ekonomi sınıfı gidiş dönüş havayolu 

ücreti  

• Dış hat havalimanı vergileri 

• 7 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 2 

kişilik odalarda oda/kahvaltı konaklama 

• Havaalanı / Otel / Havaalanı transferleri 

• Özel 4*4 safari araçları ile ulaşım 

• Programda belirtilen tüm geziler, safariler ve 

aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm milli park ve ören yeri 

giriş ücretleri 

• 8 öğlen yemeği 

• 8 akşam yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber için 

bahşiş toplanmayacaktır) 

• Vize Başvuru Ücreti 

• Yurtdışı çıkış harcı 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• Seyahatimizde hiçbir ekstra 

tur satışı yoktur. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN 
HİZMETLER 
• Kişisel ihtiyaçlar 

• Alkollü ve Alkolsüz içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri

Silverback 

Lodge 

2 Gece 

BWINDI 

UÇUŞLAR: 
Gidiş:  TK 606  22 MAYIS ISTANBUL>ENTEBBE Kalkış:18.25 Varış:02.35* 
Dönüş:TK 612  31 MAYIS ENTEBBE>ISTANBUL Kalkış:03.30 Varış:09.50  

* Ertesi gün

Marafiki  

Lodge 

2 Gece 
QUEEN  

ELIZABETH 

Pakuba 
Safari Lodge 

2 Gece 
MURCHISON  

FALLS 

Chimpanzee 
Forest Guest 

House 

1 Gece 
KIBALE ORMANI 

Airport 
Guesthouse 

1 Gece 
KAMPALA 



 18:25’deki İstanbul Havalimanı - Entebbe uçuşumuz öncesinde saat 15:30’da Türk Hava 

Yolları kontuvarında buluşuyoruz. Sabah 02:35’de Entebbe’ye vardıktan sonra kahvaltı için 

Ekvator çizgisinin üzerinde yer alan Masaka’ya doğru yola çıkacağız. Kahvaltının ardından 

fotoğraf çekmek ve hediyelik eşya alışverişi için kısa bir molamız olacak. Yolculuğumuz 

sırasında öğle yemeği için mola vereceğiz. Queen Elizabeth ve Ishasha Doğal Park 

Alanlarına vardığımızda bir yandan safari yaparak yolumuza devam edeceğiz ve Bwindi 

Doğal Parkı’ndaki otelimize yerleşeceğiz. 

1.& 2. GÜN 
22-23 Mayıs 2020

İSTANBUL > ENTEBBE 
Ekvator - Bwindi Doğal Parkı



 
3. GÜN 
24 Mayıs 2020

   Sağlam bir kahvaltıyla güne başlayıp hayatınızın en güzel günlerinden biri olacak, 

goril trekking yapılacak park merkezine doğru yola çıkacağız! Park merkezinde 

ormanda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda alacağımız brifing sonrası 

hayatınızın en unutulmaz macerası başlayacak! Bu eşsiz trekking ile gorillerin 

dünyada sadece 840 adet kalması nedeniyle dünyada pek az sayıda şanslı insanın 

tadabildiği bir tecrübe yaşayacaksınız! Trekking sonrası öğle yemeğimizi yiyip 

dinlendikten sonra köydeki yetimhanede çocuklarla tanışıp şarkı söyleyip dans 

edeceğiz! Akşam yemeği ve dinlenmek için kampımıza geri döneceğiz.

Bwindi Doğal Parkı- 
Goril Trekking



 

Kahvaltımızın ardından Queen Elizabeth Doğal Parkı’nın aslanların ağaca çıkmasıyla 

meşhur “Mini Masai Mara”sı olan Ishasha Kesimi’nden geçeceğiz. Bu kesimde 

göreceğimiz memelilere ek olarak Jurassic Park’tan çıkmış görüntüsüyle kuş 

gözlemcilerin hayali olan pabuç gagalı leylek, çeşitli baykuş ve küçük kuşların yanı 

sıra alıcı kuş çeşidini gözlemleme şansını elde edeceğiz. Kampımıza yerleştikten 

sonra akşam yemeği için buluşacağız.

4. GÜN 
25 Mayıs 2020

Ishasha - Queen 
Elizabeth Doğal Parkı



 5. GÜN 
26 Mayıs 2020

Kahvaltıdan sonra Queen Elizabeth Doğal Parkı’nda hayvanları gözlemlemeye 

başlayacağız. Geniş savanlardan yağmur ormanlarına, sık papirüs bataklıklarından krater 

göllerine kadar pek çok değişik bitki örtüsüne sahip bu doğal parkta Aslan, Su Aygırı, 

Buffalo, Leopar, Benekli Sırtlan, Fil ve çeşit çeşit antilopun yanı sıra 600’den fazla da kuş 

çeşidini barındıran bu doğal parkta yaşayan hayvanları gözlemleme şansına sahip 

olacağız. Öğle yemeğinin ardından Edward ve George Gölü’nü birbirine bağlayan 

Kazinga Kanalı’nda tekne turuna çıkacağız. Tekneye bir kaç metre yakınlıkta yavrularıyla 

dinlenen su aygırlarını, su kenarına gelen fil ve serinleyen bufaloya ek olarak timsah ve 

binbir türlü kuşu gözlemleyeceğimiz bu unutulmaz bir tekne turunun ardından akşam 

yemeği için kampımıza dönüyoruz.

Queen Elizabeth  
Doğal Parkı



Sabah safari yaparak Kibale Doğal Parkı’na doğru, şempanze trekking yapmak üzere 

yola çıkacağız. Şempanze trekking yaparken diğer maymun türlerinin yanı sıra bir kuş 

cenneti olan yağmur ormanında yerel ve göçmen sinekkapan, guguk kuşu, sığırcık, arı 

kuşu gibi pek çok çeşit kuşa rastlayacağız. Büyülü ormanın ağaçlarındaki diğer maymun 

türlerini de görme şansı elde edeceğiz. Yürüyüşümüz bittikten sonra kampımıza doğru 

yola koyulacağız ve akşam yemeğimiz kampımızda olacak. 

 6. GÜN 
27 Mayıs 2020

Kibale Ormanı Doğal Parkı’nda 
Şempanze Trekking 



 7. GÜN 
28 Mayıs 2020

Murchison Şelaleleri 
Doğal Parkı

Sabah erkenden kahvaltımızı yaptıktan sonra Murchison Doğal Park’ına doğru yola 

çıkacağız. Yol şartlarına göre şelalenin tepesinde mola vererek 40 metre yükseklikten 

akan şelalenin yer sarsan gücüne ve gök gürültüsünü andıran sesine şahit olacağız. 

Güneşin ışınlarının yer değiştirmesiyle bir çıkıp bir yok olan gökkuşaklarını izleyeceğiz. 

Ardından Murchison Şelaleleri Doğal Parkında bulunan kampımıza geçip akşam 

yemeğimizi yedikten sonra ertesi gün için dinlenmeye çekileceğiz 



 

8. GÜN 
29 Mayıs 2019

   

Murchison Şelaleleri Doğal Parkı  
Safari

Kahvaltıdan sonra, erken bir safariyle aslanların, zürafaların, buffaloların, fillerin ve antilop 

çeşitlerinin pesine düşeceğiz. Öğle yemeğinin ardından tekrar safari jeeplerimiz ile game 

drive devam edecek! Deltada diğer hayvanlara ek olarak güneşlenen timsahları, su 

aygırlarını ve su kenarına gelen diğer hayvanları gözlemleyeceğiz. Nil Nehri’nin ikiye 

böldüğü bu Uganda’nın en büyük doğal parkında hem deltada, sulak alanlarda, hem de 

savanlarda safari yapıp büyük kedilerini ve diğer hayvanların izini süreceğiz.  

 Bu yorucu günün ardından doğal park içindeki kampımıza geri döneceğiz ve akşam 

yemeğinin ardından dinlenmeye çekileceğiz.



 

Entebbe>İstanbul
9.&10. GÜN 
30-31 Mayıs 2020

Kahvaltının ardından yola koyulacağız ve gergedan trekking yapmak için 1980’lerde 

Uganda’nın gergedanlarının soylarının aşırı yasa dışı avlanma nedeniyle tükenmesi 

nedeniyle  beyaz ve siyah gergedanların tekrar üremesi ve bir gün tekrar doğal parklara 

gönderilmeleri amacıyla kurulan Ziwa Gergedan Koruma Alanı’nda mola vereceğiz. 6 

saatlik bir mesafe katedildikten sonra başkent Kampala’ya ulaşacağız. Akşam yemeğini 

Kampala’da yedikten sonra uçuş öncesi duş ve valiz toparlamak için Entebbe’deki 

otelimizde kısa bir dinlenme molası vereceğiz. 31 Mayıs sabah 3.30’daki uçağımıza binip, 

sabah 9.50’de İstanbul’da olacağız.



• Patika.Travel doğal afet gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma 

hakkına sahiptir.  

• Programa tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların 

kayıt öncesi bu sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir. Yapacağımız 

aktivitelerin içeriğini ve sizler zorlama durumuna dair fikir birliğine varmamız için. 

• Uganda’ya gitmeden önce sarı humma aşısı olup aşı olanlara verilen sertifikayı 

yanınızda getirmelisiniz. Ayrıca tur öncesinde ve tur boyunca sıtma ilacı 

kullanılacaktır. 

• Gezimizin kontenjanı 20 kişiyle sınırlıdır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 

inceleyebilirsiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR



ÖDEME BİLGİLERİ

KAYIT 1. Ödeme 2. Ödeme 3. Ödeme 4. Ödeme

1000 USD 900 USD 800 USD 790 USD 700 USD

NAKİT*

KREDİ KARTI

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tur ücreti $4280'dır 
*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevirilerek tahsil 
edilecektir.

GARANTİ GARANTİ BANKASI*

4280 USD 2-3-4 TAKSİT

4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

*Farklı taksit seçenekleri için info@patika.travel veya 0542 234 3777 numaralı telefonumuzdan 
iletişme geçebilirsiniz.

Tüm sorularınız ve ön kayıt için: 

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 

mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel

