
 

ΟΟυυγγκκ άάνντταα  --  ΡΡοουυάάνντταα  
ΣΣααφφάάρριι  σσττοο  ""ΜΜααρργγααρριιττάάρριι  ττηη ςς  ΑΑφφρριικκήή ςς""  κκααιι    

σσττηη νν  ""ΧΧώώρραα  ττωωνν  ΧΧιιλλίίωωνν  ΛΛόόφφωωνν""!!  

ΤΤοο  μμοοννααδδ ιικκόό  οολλοοκκλληη ρρωωμμέέννοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμεε  ττοουυςς  ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ΜΜέέρρττσσιισσοονν  σσ ττηη νν  ΟΟυυγγκκάάνντταα    

κκ ααιι  ττοο  ΠΠάάρρκκοο  ΗΗφφααιισσττεείίωω νν  σσττηη νν  ΡΡοουυάάνντταα!!      

ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σστταα  ββήή μμαατταα  ττωωνν  μμεεγγάάλλωωνν  εεξξεερρεευυννηηττώώνν  ττηη ςς  ΑΑφφρριικκ ήή ςς!!!!!!    
 

GGG ooorrriii lll lllaaasss   iiinnn   ttthhheee   MMMiii sssttt   
 



 

ΕΕκκεείί  όόπποουυ  ηη  σσααββάάνναα  σσυυννααννττάά  ττοο  ττρροοππιικκόό  δδάάσσοοςς  ααννααζζηηττοούύμμεε  οορρεεσσίίββιιοουυςς  γγοορρίίλλεεςς  κκααιι  χχιιμμππααττζζήήδδεεςς,,  ααλλλλάά  

κκααιι  λλιιοοννττάάρριιαα,,  εελλέέφφααννττεεςς,,  ββοουυββάάλλιιαα,,  κκααμμηηλλοοππααρρδδάάλλεειιςς,,  ιιπππποοππόόττααμμοουυςς,,  ρριιννόόκκεερροουυςς,,  λλεεοοππααρρδδάάλλεειιςς,,  

ααννττιιλλόόππεεςς  κκααιι  δδεεκκάάδδεεςς  άάλλλλαα  άάγγρριιαα  ζζώώαα  σσττοο  φφυυσσιικκόό  ττοουυςς  ππεερριιββάάλλλλοονν..                                                                                                                                      

ΤΤοο  μμοοννααδδιικκόό  ττααξξίίδδιι   πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  τταα  ππιιοο  σσηη μμααννττιικκ άά  κκ ααιι  ππααγγκκ οοσσμμίίωωςς  γγννωωσσττάά  

ΕΕθθννιικκάά  ΠΠάάρρκκ αα   ττηηςς  ΟΟυυγγκκ άάννττααςς  κκααιι  ττηη ςς  ΡΡοουυάάννττααςς ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  σσηη μμααννττιικκόόττεερρεεςς  ππόόλλεειιςς  ττοουυςς::  

ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΚΚααττααρρρραακκττώώνν  ΜΜέέρρττσσιισσοονν,,  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΚΚιιμμππάάλλεε,,  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΒΒαασσίίλλιισσσσααςς  ΕΕλλιισσάάββεεττ,,  

ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΜΜπποουυίίννττιι,,  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΗΗφφααιισσττεείίωωνν,,  λλίίμμννηη  ΚΚίίββοουυ,,  ΚΚααμμππάάλλαα,,  ΈΈννττεεμμππεε,,  ΚΚιιγγκκάάλλιι    

ΟΟιι  κκααλλύύττεερρεεςς  σσττιιγγμμέέςς  μμααςς::  
  
  

  ΣΣααφφάάρριι  σσττιιςς  σσααββάάννεεςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΠΠάάρρκκοουυ  ττωωνν  ΚΚααττααρρρραακκττώώνν  ΜΜέέρρττσσιισσοονν  
  

  ΠΠλλεεύύσσηη   μμέέχχρριι  ττηη  ββάάσσηη  ττωωνν  ΚΚααττααρρρραακκ ττώώνν  ΜΜέέρρττσσιισσοονν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  οο  ΝΝεείίλλοοςς  δδηημμιιοουυρργγεείί  μμιιαα  
θθεεααμμααττιικκήή  ππττώώσσηη  άάννωω  ττωωνν  4400  μμέέττρρωωνν!!  

  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΚΚααττααφφύύγγιιοο  ΖΖίίββαα  μμεε  ττοονν  σσππάάννιιοο  σσττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ  λλεευυκκ όό  ρριιννόόκκεερροο  
  

  ΔΔιιααδδρροομμήή  μμέέσσωω  ττηηςς  ΚΚοοιιλλάάδδααςς  ττοουυ  ΡΡήή γγμμααττοοςς  ττηη ςς  ΑΑννααττοολλιικκήή ςς  ΑΑφφρριικκήή ςς  μμεε  εεκκππλληηκκττιικκήή  θθέέαα  σστταα  
ππεερρίίφφηημμαα  ""ΒΒοουυννάά  ττοουυ  ΦΦ εεγγγγααρριιοούύ""!!      

  

  ΣΣααφφάάρριι  χχιιμμππααττζζήή δδωωνν  κκααιι  1122  άάλλλλωωνν  εειιδδώώνν  ππιιθθήήκκωωνν  σσττοο  ΕΕθθννιικκ όό  ΠΠάάρρκκοο  ΚΚιιμμππάάλλεε    
  

  ΣΣααφφάάρριι  σσττοο  ΕΕθθννιικκ όό  ΠΠάάρρκκ οο  ττηη ςς  ΒΒαασσίίλλιισσσσααςς  ΕΕλλιισσάάββεεττ    
  

  ΒΒααρρκκ άάδδαα  σσττοο  ΚΚααννάάλλιι  ΚΚααζζίίννγγκκ αα  μμεε  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ιιπππποοππόόττααμμωωνν  κκααιι  εεξξωωττιικκώώνν  
πποουυλλιιώώνν  

  

  ΑΑννααζζήήττηησσηη  λλιιοοννττααρριιώώνν  πποουυ  σσκκααρρφφααλλώώννοουυνν  σσεε  δδέέννδδρραα  ((ttrreeee--cclliimmbbiinngg  lliioonnss))  σσττοο  ννόόττιιοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  
ππάάρρκκοουυ  ττηηςς  ΒΒαασσίίλλιισσσσααςς  ΕΕλλιισσάάββεεττ,,  πποουυ  οοννοομμάάζζεεττααιι  ΙΙσσάάσσαα    

  

  ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοουυςς  οορρεεσσίίββιιοουυςς  γγοορρίίλλλλεεςς  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΜΜπποουυίίννττιι,,  μμιιαα  εεμμππεειιρρίίαα  πποουυ  δδεενν  θθαα  
ξξεεχχάάσσεεττεε  πποοττέέ!!  

  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  χχωωρριιόό  ΠΠυυγγμμααίίωωνν  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  ττοουυ  δδάάσσοουυςς  
  

  ΣΣααφφάάρριι  σσττοο  ΕΕθθννιικκ όό  ΠΠάάρρκκοο  ΗΗφφααιισσττεείίωωνν  ((VVoollccaannooeess  NNaattiioonnaall  PPaarrkk))  κκααιι  σστταα  ββήήμμαατταα  ττηηςς  ΝΝττάάιιαανν  ΦΦόόσσεεϊϊ,,  
πποουυ  ααφφιιέέρρωωσσεε  ττηη  ζζωωήή  ττηηςς  σσττηηνν  μμεελλέέττηη  κκααιι  υυππεερράάσσππιισσηη  ττοουυ  υυππόό  εεξξααφφάάννιισσηη  οορρεεσσίίββιιοουυ  γγοορρίίλλαα  

  

  ΧΧααλλάάρρωωσσηη  σσττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  λλίίμμννηη   ΚΚίίββοουυ  μμεε  ττοο  μμααγγεευυττιικκόό  σσκκηηννιικκόό  ττωωνν  γγύύρρωω  ββοουυννώώνν  κκααιι  τταα  ββααθθιιάά  
σσμμααρρααγγδδέέννιιαα  ννεερράά  ττηηςς    



  ΟΟυυγγκκάάνντταα  
ΟΟιι  μμεεγγάάλλεεςς  σσααββάάννεεςς  κκααιι  τταα  ττεερράάσσττιιαα  ττρροοππιικκάά  δδάάσσηη,,  οοιι  χχιιοοννιισσμμέέννεεςς  κκααιι  σσχχεεδδόόνν  μμοοννίίμμωωςς  σσκκεεππαασσμμέέννεεςς  ααππόό  

οομμίίχχλληη  κκααιι  σσύύννννεεφφαα  ββοουυννοοκκοορρφφέέςς  ττηηςς  οορροοσσεειιρράάςς  ΡΡοουυββεεννζζόόρριι  --  τταα  ππεερρίίφφηημμαα  ""ΒΒοουυννάά  ττοουυ  ΦΦ εεγγγγααρριιοούύ""  --  ηη  

μμεεγγααλλύύττεερρηη  λλίίμμννηη  ττηηςς  ΑΑφφρριικκήήςς  κκααιι  δδεεύύττεερρηη  σσττοονν  κκόόσσμμοο,,  ππηηγγήή  εεννόόςς  εεκκ  ττωωνν  δδύύοο  ππααρρααπποοττάάμμωωνν  ττοουυ  ΝΝεείίλλοουυ,,  

ηη  ΒΒιικκττώώρριιαα,,  οοιι  εεννττυυππωωσσιιαακκοοίί  κκααττααρρρράάκκ ττεεςς  ττοουυ  ΝΝεείίλλοουυ,,  ττοο  δδυυττιικκόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληη ςς  ΡΡηη ξξιιγγεεννοούύςς  

ΚΚοοιιλλάάδδααςς,,  ηη  ππααρρθθέένναα  φφύύσσηη,,  ηη  ττεερράάσσττιιαα  πποοιικκιιλλίίαα  ττηηςς  ππααννίίδδααςς  πποουυ  σσυυννααννττάά  κκααννεείίςς  σστταα  πποολλυυάάρριιθθμμαα  

ΕΕθθννιικκάά  ΠΠάάρρκκαα  --  εελλέέφφααννττεεςς,,  λλιιοοννττάάρριιαα,,  ββοουυββάάλλιιαα,,  λλεεοοππααρρδδάάλλεειιςς,,  κκααμμηηλλοοππααρρδδάάλλεειιςς,,  ζζέέββρρεεςς,,  ρριιννόόκκεερροοιι,,  

ύύααιιννεεςς,,  ιιπππποοππόόττααμμοοιι,,  κκρροοκκόόδδεειιλλοοιι,,  χχιιμμππααττζζήήδδεεςς,,  γγοορρίίλλεεςς,,  ππίίθθηηκκοοιι  κκλλππ..  --  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  φφήήμμηη  ωωςς  ""ηη  ππιιοο  φφιιλλιικκήή  

χχώώρραα  ττηηςς  ΑΑφφρριικκήήςς""  μμεε  ππααρράάδδοοσσηη  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννίίαα,,  κκααθθιισσττοούύνν  ττοο  ττααξξίίδδιι  σσττηηνν  ΟΟυυγγκκάάνντταα  εεμμππεειιρρίίαα  ζζωωήήςς!!    

ΗΗ  ΟΟυυγγκκάάνντταα  εείίννααιι  μμιιαα  ττρροοππιικκήή  χχώώρραα  κκααιι  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  ααφφρριικκααννιικκόό  οορροοππέέδδιιοο  

μμεεττααξξύύ  990000--11..550000  μμέέττρρωωνν  ππάάννωω  ααππόό  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  ππρροοσσδδίίδδεειι  σσττηηνν  χχώώρραα  έένναα  

ωωρρααίίοο  ττρροοππιικκόό  κκλλίίμμαα,,  μμεε  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  μμεεττααξξύύ  2211  κκααιι  2277  ββααθθμμώώνν  ΚΚεελλσσίίοουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  

κκααιι  μμεεττααξξύύ  1122  κκααιι  1188  ββααθθμμώώνν  ΚΚεελλσσίίοουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ννύύχχττααςς..    

ΥΥππήήρρξξεε  ααπποοιικκίίαα  ττωωνν  ΆΆγγγγλλωωνν  κκααιι  ααππέέκκττηησσεε  ττηηνν  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ττηηςς  σσττιιςς  99  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ττοουυ  11996622..      

ΗΗ  έέκκτταασσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  εείίννααιι  224411..000000  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  χχιιλλιιόόμμεεττρραα  κκααιι  οο  ππλληηθθυυσσμμόόςς  ττηηςς  4422  εεκκααττοομμμμύύρριιαα..  ΕΕππίίσσηημμηη  

γγλλώώσσσσαα  εείίννααιι  τταα  ΑΑγγγγλλιικκάά  κκααιι  ννόόμμιισσμμαα  ττοο  σσεελλίίννιι  ΟΟυυγγκκάάννττααςς  ((UUSShh))..    

ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  φφθθάάννοουυνν  σσττοο  σσύύγγχχρροοννοο  δδιιεεθθννέέςς  ααεερροοδδρρόόμμιιοο  ττοουυ  ΈΈννττεεμμππεε,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττιιςς  όόχχθθεεςς  

ττηηςς  λλίίμμννηηςς  ΒΒιικκττώώρριιαα..  ΜΜόόλλιιςς  4400  χχιιλλιιόόμμεεττρραα  μμαακκρριιάά  ααππλλώώννεεττααιι  σσεε  εεππττάά  λλόόφφοουυςς  ηη  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ΚΚααμμππάάλλαα..  ΜΜιιαα  

σσύύγγχχρροοννηη  κκααιι  πποολλυυσσύύχχνναασσττηη  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκηη  ππόόλληη,,  ηη  οοπποοίίαα  αανντταανναακκλλάά  ττηη  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  

ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  σσττααθθεερρόόττηητταα  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  ΟΟυυγγκκάάνντταα  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  2200  χχρρόόννιιαα..  
  

ΡΡοουυάάνντταα  
ΓΓννωωσσττήή  ωωςς  ""ηη  ΧΧώώρραα  ττωωνν  ΧΧιιλλίίωωνν  ΛΛόόφφωωνν"",,  ττοο  εεκκππλληηκκττιικκόό  ττοοππίίοο  ττηηςς  ΡΡοουυάάννττααςς  κκααιι  οοιι  ζζεεσσττοοίί,,  φφιιλλιικκοοίί  

άάννθθρρωωπποοιι  ππρροοσσφφέέρροουυνν  μμοοννααδδιικκέέςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  ααξξιιόόλλοογγεεςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ..  ΜΜιιαα  χχώώρραα  

εευυλλοογγηημμέέννηη  μμεε  εεξξααιιρρεεττιικκήή   ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηη τταα,,  ααππίίσσττεευυττηη   άάγγρριιαα  ζζωωήή   κκααιι  εεππιιββλληη ττιικκάά  ηηφφααίίσσττεειιαα..  OO  

ππρροοοορριισσμμόόςς  έέχχεειι  γγίίννεειι  γγννωωσσττόόςς  γγιιαα  ττοουυςς  υυππέέρροοχχοουυςς  οορρεεσσίίββιιοουυςς  γγοορρίίλλεεςς,,  ααλλλλάά  ππρροοσσφφέέρρεειι  πποολλλλάά  

ππεερριισσσσόόττεερραα  γγιιαα  νναα  δδεειι  κκααιι  νναα  ββιιώώσσεειι  κκααννεείίςς..  ΟΟιι  χχιιμμππααττζζήήδδεεςς,,  οοιι  χχρρυυσσοοίί  ππίίθθηηκκοοιι  κκααιι  τταα  άάλλλλαα  ππρρωωττεεύύοονντταα  

ζζοουυνν  μμααζζίί  μμεε  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  εεξξωωττιικκάά  πποολλύύχχρρωωμμαα  πποουυλλιιάά,,  οορρχχιιδδέέεεςς  κκααιι  ππεεττααλλοούύδδεεςς..  

ΚΚάάθθεε  σσηημμεείίοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  εείίννααιι  ππααννέέμμοορρφφοο  κκααιι  οο  εεππιισσκκέέππττηηςς  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  τταα  εεξξεερρεευυννήήσσεειι  εεύύκκοολλαα,,  

χχάάρρηη  σσττοο  εεξξααιιρρεεττιικκόό  οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  πποουυ  σσυυννδδέέεειι  ττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  ττοομμεείίςς..  

ΚΚααιι  κκάάττιι  ττεελλεευυττααίίοο,,  ααλλλλάά  ιιδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκόό::  ηη   αασσφφάάλλεειιαα!!  ΣΣττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  

ΦΦόόρροουυμμ  γγιιαα  ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  ττοο  22001177,,  ηη  ΡΡοουυάάνντταα  κκααττέέλλααββεε  ττηηνν  99ηη  θθέέσσηη!!  



  

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκ δδρροομμήή ςς  
 

1η μέρα: Αθήνα - Έντεμπε (Ουγκάντα)   
Πτήση  μέσω  ενδιάμεσου  σταθμού  για  το 
Έντεμπε (Entebbe), μια πόλη της 
Κεντρικής Ουγκάντας, της "Γη των 
Γκάντα".  Η  χώρα  βρίσκεται  στην  καρδιά 
της  αφρικανικής  ηπείρου,  στη  ζώνη  των 
πηγών του Νείλου και το νότιο τμήμα της 
διασχίζεται από τον Ισημερινό. Το 
Έντεμπε είναι κτισμένο στην βόρεια ακτή 
της Λίμνης Βικτώρια, της μεγαλύτερης 
λίμνης της Αφρικής. Η πόλη έγινε το 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο των 
Βρετανών  το  1893  και  υπήρξε  η  έδρα  της 
αποικιακής κυβέρνησης μέχρι την ανεξαρτησία της χώρας το 1962. Εδώ βρίσκεται σήμερα το γραφείο και 
η κατοικία του προέδρου της χώρας.  
 

2η μέρα: Έντεμπε - Καμπάλα - Έντεμπε 
Άφιξη  στην  Ουγκάντα,  συνάντηση  με  τον  αρχηγό,  μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.  Αφού 
ξεκουραστούμε, θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπάλα, που απέχει περίπου 40 
χιλιόμετρα από το Έντεμπε. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.    
 



3η μέρα: Έντεμπε - Καταφύγιο Ζίβα (Λευκός Ρινόκερος) - Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον  
Νωρίς σήμερα το πρωί θα 
αναχωρήσουμε για το Καταφύγιο 
Ζίβα (Ziwa Sanctuary), το μοναδικό 
μέρος στην Ουγκάντα όπου μπορεί 
κανείς να δει τον λευκό ρινόκερο. Στη 
συνέχεια  θα  κατευθυνθούμε  προς  το 
Εθνικό Πάρκο των Καταρρακτών 
Μέρτσισον  (Murchison  Falls),  ένα  από 
τα πιο όμορφα Εθνικά Πάρκα της 
χώρας  με  μεγάλη  ποικιλία  χλωρίδας 
και πανίδας. Εδώ βρίσκεται το πιο 
στενό σημείο της ροής του Νείλου 
στην πορεία του από τη Λίμνη 
Βικτώρια μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα 
- ένα στενό φαράγγι, μετά από το οποίο ο ποταμός δημιουργεί μια θεαματική υδατόπτωση άνω των 40 
μέτρων:  τους  εντυπωσιακούς  καταρράκτες  Μέρτσισον.  Φθάνοντας  θα  επισκεφθούμε  την  κορυφή  των 
καταρρακτών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Βαρκάδα στον Νείλο  
Πρωινό ξύπνημα για αναζήτηση άγριων ζώων στο πανέμορφο αυτό Εθνικό Πάρκο, όπου πιθανότατα θα 
δούμε  ελέφαντες,  καμηλοπαρδάλεις,  λιοντάρια,  ιπποπόταμους,  κροκόδειλους,  αντιλόπες,  βουβάλια  και 
ίσως λεοπαρδάλεις.Το απόγευμα θα κάνουμε μια εκπληκτική βαρκάδα μέχρι τη βάση των καταρρακτών, 
κατά τη  διάρκεια  της  οποίας θα  έχετε  τη  δυνατότητα  να δείτε  και να φωτογραφήσετε  εκπληκτικά  είδη 
πουλιών. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

5η  μέρα:  Εθνικό  Πάρκο  Καταρρακτών  Μέρτσισον  -  Ρήγμα  Ανατολικής  Αφρικής  -  Εθνικό  Πάρκο 
Κιμπάλε  
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό 
Πάρκο  Κιμπάλε  (Kibale  National  Park). 
Η διαδρομή μας γίνεται μέσω του 
δυτικού βραχίονα της κοιλάδας του 
Ρήγματος  της  Ανατολικής  Αφρικής  και 
θα μας δώσει την ευκαιρία για μια 
εκπληκτική  θέα  στα  περίφημα  "Βουνά 
του Φεγγαριού"! Το Εθνικό Πάρκο 
Κιμπάλε είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά  και πιο  εντυπωσιακά πάρκα 
της Αφρικής. Εδώ ζουν 13 είδη 
πρωτευόντων, όπως χιμπατζήδες, 
μπαμπουίνοι, πίθηκοι διαφόρων 
χρωμάτων κλπ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

6η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε, Σαφάρι Χιμπατζήδων - Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ  
Με το σημερινό μας σαφάρι θα αναζητήσουμε άγρια ζώα, όπως λεοπαρδάλεις, κροκόδειλους, 
ιπποπόταμους, πιθήκους και κυρίως χιμπατζήδες στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας Ελισάβετ (Queen Elizabeth National Park), ένα από τα 
ομορφότερα πάρκα της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.   



 

7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, Σαφάρι, Βαρκάδα στο κανάλι Καζίνγκα 
Πρωινό  ξύπνημα  για  μία  ακόμη  αναζήτηση  άγριας  ζωής  στο  Εθνικό  Πάρκο  της  Βασίλισσας  Ελισάβετ. 
Αναζητούμε  ελέφαντες,  λιοντάρια,  λεοπαρδάλεις,  αντιλόπες, κροκόδειλους,  νεροβούβαλους,  εξωτικά 
πουλιά κλπ., ενώ με την απογευματινή μας βαρκάδα στο περίφημο κανάλι Καζίνγκα (Kazinga Channel) 
θα δούμε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ιπποποτάμων στον κόσμο. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

8η  μέρα:  Εθνικό  Πάρκο  Βασίλισσας  Ελισάβετ  -  Ισάσα,  Λιοντάρια  που  σκαρφαλώνουν  σε  δένδρα  - 
Εθνικό Πάρκο Μπουίντι  
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για νότιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου της Βασίλισσας Ελισάβετ, που 
ονομάζεται Ισάσα (Ishasha), όπου φθάνοντας θα αναζητήσουμε τα μοναδικά στον κόσμο λιοντάρια που 
σκαρφαλώνουν  σε  δένδρα  (tree-climbing  lions).  Συνεχίζουμε  για  το  Εθνικό  Πάρκο  Μπουίντι  (Bwindi 
Impenetrable  Forest),  μια  "αδιαπέραστη"  ζούγκλα  με  πολλά  είδη  πιθήκων  και  ένα  από  τα  δύο  μέρη  του 
κόσμου όπου μπορεί να δει κανείς ορεσίβιους γορίλες! Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

9η  μέρα:  Εθνικό  Πάρκο  Μπουίντι,  Ορεσίβιοι 
Γορίλες, Χωριό Πυγμαίων 
Πρωινή αναχώρηση για αναζήτηση του 
ορεσίβιου γορίλλα. Θα έχουμε στη διάθεσή μας 
μία  ώρα  με  αυτά  τα  υπέροχα  πλάσματα  και  θα 
παρατηρήσουμε  τις  συνήθειές  τους,  τον  τρόπο 
που κινούνται, που επικοινωνούν, που τρέφονται 
και που συμπεριφέρονται. Μία συγκλονιστική 
εμπειρία  που  θα  μείνει  για  πάντα  χαραγμένη 
στη μνήμη μας!!! Οι εμπειρίες της σημερινής 
μέρας  όμως  συνεχίζονται,  καθώς  το  απόγευμα 
θα  επισκεφθούμε  ένα  χωριό  Πυγμαίων  για  να 
γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής και τα έθιμα αυτών 
των ανθρώπων του δάσους!   



 

 

10η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων (Ρουάντα) 
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων (Volcanoes National Park), που 
βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρουάντα. Καλύπτει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα τροπικού δάσους και 
περιλαμβάνει  πέντε  από  τα  οκτώ  ηφαίστεια  στα  βουνά  Βιρούγκα  (Virunga).  Εδώ  ήταν  η  βάση  της 
ανθρωπολόγου-ζωολόγου Ντάιαν Φόσει (Dian Fossey), η ζωή και το έργο της οποίας έγινε ταινία με τίτλο 
"Γορίλες στην Ομίχλη" (Gorillas in the Mist). Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.   
 

11η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων - Λίμνη Κίβου  
Με το σημερινό μας σαφάρι θα 
αναζητήσουμε τους περίφημους χρυσούς 
πιθήκους του πάρκου. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τη λίμνη Κίβου (Kivu), 
που  βρίσκεται  στα  σύνορα  της  Ρουάντας  με 
την  Λαϊκή  Δημοκρατία  του  Κονγκό.  Είναι  η 
έκτη  μεγαλύτερη  λίμνη  της  Αφρικής  και  το 
μαγευτικό  τοπίο  με  τα  γύρω  υπέροχα  βουνά 
και  τα  βαθιά  σμαραγδένια  νερά  της,  θα  μας 
χαρίσουν μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.     
 

12η μέρα: Λίμνη Κίβου - Κιγκάλι - Αθήνα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την 
πρωτεύουσα  της  Ρουάντας,  το  Κιγκάλι,  μια 
όμορφη  αφρικανική  πόλη  που  βρίσκεται  σε 
υψόμετρο 1.600 μέτρων. Το Κιγκάλι ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής αποικιακής περιόδου (1890-
1917) και αναπτύχθηκε ταχύτατα. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη με επίσκεψη στο μουσείο Γενοκτονίας, 
αφιερωμένο  στον  εμφύλιο  πόλεμο  της  χώρας  μεταξύ  των  ιθαγενών  Τούτσι  και  Χούτου  κατά  το  1994. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 

13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
  



 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο  3,780 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου   + 540 € 

Φόροι αεροδρομίων     790 € 

 
Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

 Ξενοδοχεία και lodges  

 Πλήρης διατροφή εκτός από το Έντεμπε και την Ρουάντα, που έχουν ημιδιατροφή 

 Μεταφορές ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Ειδική άδεια στα πάρκα που επισκεπτόμαστε 

 Σαφάρι με οχήματα 4x4 με ανοιγόμενη οροφή 

για καλύτερη θέαση  

 Βαρκάδα στον Νείλο  

 Βαρκάδα στο κανάλι Καζίνγκα  

 Επίσκεψη σε χωριό Πυγμαίων  

 Ξενάγηση στο μουσείο Γενοκτονίας  

 Ασφάλεια ταξιδιού 

 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός 

 

Δεν Περιλαμβάνονται  

 Βίζα: H βίζα κοστίζει 50 USD και 
πληρώνεται κατά την είσοδό σας στην 
χώρα  

 Προσωπικά έξοδα ή δραστηριότητες, που δεν 

αναγράφονται στο πρόγραμμα  

 

 

 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

  

88  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  55  ΣΣεεππ ττεεµµββρρίίοουυ,,  2233  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  2233  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  
  

~~    1133  µµέέρρεεςς  



 

 

 

 
 
 

 

Για να προχωρήσετε σε κράτηση απαιτούνται: 

 Φωτοτυπία Ελληνικού διαβατηρίου με εξάμηνη ισχύ 

 Υποχρεωτικό εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού* 

 Προκαταβολή 1,000 € 
 Αποδοχή των Όρων Σύμβασης 

 

Σημαντικές σημειώσεις 

Πληροφορίες βίζας και εμβολίου Κίτρινου Πυρετού 
Η  κυβέρνηση  της  Ουγκάντα  έχει ανακοινώσει από τον Ιούλιο  του  2016  την  εισαγωγή της  ηλεκτρονικής 
βίζας, για την έκδοση της οποίας θα χρειαστούμε σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και μία 
πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, καθώς και πιστοποιητικό εμβολίου κατά του κίτρινου 
πυρετού* 
 

 
 

 
  
 

TK1850 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15:35 - 17:10  

1η µέρα 
TK 569 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΕΝΤΕΜΠΕ 18:40 - 02:55 (+1)  

TK 612 ΚΙΓΚΑΛΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 01:00 - 10:20  

 

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις  

13η µέρα 
TK1849 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13:10 - 14:45  

*Αν  έχετε  εμβολιαστεί στο  παρελθόν  (ανεξαρτήτως  του  πότε)  και  εφόσον  υπάρχει  το  πιστοποιητικό,  δεν 
απαιτείται επαναληπτικός εμβολιασμός Κίτρινου Πυρετού .  
Η ισχύς του εμβολίου του ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ είναι πλέον ΕΦ΄ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.  
Έτσι, ακόμα κι αν έχουν περάσει 10 ή και περισσότερα χρόνια από τον τελευταίο σας εμβολιασμό, θα πρέπει να 
απευθυνθείτε  στην  Υγειονομική  Υπηρεσία  με  το  παλιό  σας  βιβλιάριο/πιστοποιητικό  εμβολιασμού,  στο  οποίο 
υπάρχει η σχετική σφραγίδα και εκεί θα σας το αντικαταστήσουν με το καινούργιο, όπου θα αναγράφεται η εφ΄ 
όρου ζωής ισχύς του εμβολίου, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε νέο. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της περιοχής σας, π.χ.  
για τον Νότιο Τομέα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Λεωφ. Καλαμακίου 46, 
Άλιμος/Καλαμάκι  (1ος όροφος) Τηλ. 2132101726  
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να ενημερωθείτε σχετικά - επίσης να έχετε μαζί το διαβατήριό σας ή 
φωτογραφία του στο κινητό σας, για να αναγραφεί με τον ίδιο τρόπο το όνομά σας στο νέο 
βιβλιάριο/πιστοποιητικό εμβολιασμού.  
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