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Ruanda'da Gor l Safar s Turu
04.07.2019'den t baren kalkışlı

5.557,00 EUR
34.823,50 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün İstanbul Buluşma
İstanbul Atatürk haval manı dış hatlar term nal nde Setur görevl s ve rehber n z le saat 15:30’da Setur desk’
önünde buluşma. Uçağa b n ş şlemler n n ardından Uganda'ya hareket . Geceleme uçakta.

2.Gün Entebbe - Kampala
Ugandaya varışımızın ardından otel n ze transfer ve d nlenme.

3.Gün Kampala - "Z wa Gergedan Cennet Gez s ve Murch son
Şelales M ll Parkı"
Sabah kahvaltısının ardından Gergedan cennet ne doğru yola çıkıyoruz . ,Z wa Gergedanları Koruma alanı
ç nde bulunan gergedanları ve onların görülmes eşs z hareketler n yakından zlemen z de mümkün
olab lecekt r.Yaklaşık 30 yıl önce K depo Vad s ve Murch son Şelales M ll Parkı ç nde büyük-ağızlı ve s yah
renkl gergedanların her k türler de yaşamaktaydı.İd Am n’ n hüküm sürdüğü dönem ç nde yasa
dışı/kaçak avlanmalar sonucunda bu heybetl hayvanlar ortadan kayboldular. .Gergedanları Uganda ‘ya
tekrar kazandırmak maksadıyla Uganda Gergedanları Yaşatma Fonu 1998’de kuruldu. Bu fon ,nesl
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tükenmekte olan gergedanların durumu ve onların yasa dışı avlanmalarının önlenmes ve çevren n
(https://www.setur.com.tr)
korunması hakkında halkı b lg lend rmek,eğ tmek üzere b r g r ş m başlattı.Ardından Murch son Şelales
bölges ndek otel m ze transfer ve akşam yemeğ ve geceleme Lodge da .

4.Gün "K bale Ormanı M ll Park Gez s "
Sabah kahvaltısının ardından K bale Ormanı M ll Parkını görmeye g d yoruz . Parkın %80' yeş ll klerle çev rl
olan bu ormanın kalan kısmı bataklık ve otlak alanla doludur. 1.000'den fazla şempanzen n yaşadığı bu
alanda 80 den fazla maymun türünün şempanzeler da dah l dünyada k b z mde akrabamız sayılan Pr mat
den len ( nsansı maymunlar, gor l,orangutan, şempanze ve maymunlardan ) canlıların yaşadığı yerd r.
Muhtemelen S yah Kuyruklu Maymunlar ve Kırmızı Kuyruklu Maymunlar g b d ğer b rçok pr mat türünü ve
Kızıl Kuyruklu Maymun'u da gözlemleyeb leceğ z.Dahası, K bale Ormanı'nın kuş yaşamı eşs z ve çeş tl d r ve
eğer şanslıysanız, f ller n sürüsüyle tanışab l rs n z. Turumuz sonrasında akşam yemeğ ve geceleme
lodge'da .

5.Gün "Şempanze İzleme ve Queen El zabeth M ll Park Gez s "
Sabah kahvaltısının ardından şempanzeler n heyecan ver c dünyasına g receks n z. K bale dünyadak en
yüksek pr mat türüne sah pt r. Günümüzde, Uganda'da yaklaşık 4.950 vahş şempanze vardır.Ormandak
rehberl yürüyüşünüz sırasında, bu alandak çeş tl flora ve fauna hakkında çok şey öğreneceks n z. Öğleden
sonra orman'a veda ed p Queen El zabeth M ll Parkını z yaret edeceğ z. Lodge'umuzda bu parkın ç nde
bulunmakta olup g r ş şlemler n n ardından heyecan ver c b r günbatımı safar s yaşayab l rs n z.
Uganda'nın m ll parkının sunduğu nanılmaz panoram k manzaranın tadını çıkarın. Cehennem kuşları,su
aygırları, aynı zamanda aslanlar, f ller ve bu alolar'ı görmek ç n safar ye çıkacağız. Geceleme ve akşam
yemeğ lodge'da.

6.Gün "Queen El zabeth M ll Park Safar s ve Tekne Turu "
Sabah kahvaltısından önce günümüze safar le başlıyoruz . Gözler n z açık tutun eğer şanslı sen z b r grup
aslan le karşılaşmanız muhtemel. Öğleden sonra Kaz nga Kanalında b r tekne turuna çıkacaksınız.Edward
Gölü

le George Gölü'nü b rb r ne bağlayan bu kanal parkın
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edeb leceğ n zden çok daha fazla h popotam görüp , banyo yapan f ller zleyeb l rs n z . Daha sonra yerel
(https://www.setur.com.tr)
balıkçı köyler nden b r n z yaret edecek, balıkçı a leler n n görevler n öğrenecek ve onların günlük
hayatlarını tanıyacaksınız. Geceleme ve akşam yemeğ lodge'da.

7.Gün "Queen El zabeth M ll Parkı ve Bw nd M ll Parkı Dağ Gor ller
Safar s "
Bugün erken b r kahvaltıdan sonra, b r sonrak heyecan ver c caz be merkez ne ulaşmak ç n yolculuğunuza
devam edeceks n z.

8.Gün "Bw nd M ll Parkı Gor l Safar "
Sabah kahvaltıdan önce Gor l Safar ye cıkıyoruz .Bw nd Ormanı hem dağ gor ller hem de şempanzeler ç n
bu her k maymun türünün Afr ka ‘da alanı paylaşarak yaşadığı tek yaşam alanıdır. Bu bölge ,d ğer beş
Pr mat den len ( nsansı maymunlar, gor l, orangutan, şempanze ve maymunlardan ) canlı türler n n,113
memel hayvan türler n n,200 den fazla kelebek çeş d n n ve 360 ‘dan fazla kuş türler n n yaşadığı b r yaşam
alanıdır. Burada bu gün göreceğ n z gor ller nsanın varoluşunda dünya çapında d kkate alınan kabul ed len
10 gor l c ns nden b r s ne a tt r. Buradak turumuz ağaçlarla kaplı yamaçlardan, Arap saçı g b b rb r ne
karışmış asmaların yer aldığı üzüm bağlarından, çalılıklardan ve bambu b tk ler n n yer aldığı alanlardan
geçen gor ller n bulunduğu yere kadar süren çok heyecan ver c ve çok özel b r gez olacaktır. Tur muhafızınız
yolda, onların yuvalarını ve y y p attığı şeyler , ısırıp ,kem rd ğ bambu f l zler g b gor ller n yaşam
faal yetler n n zler n her rastladığınızda gösterecekt r. Bu şek lde Uganda’nın dev yaratığı hakkında b rçok
öğrenm ş olacaksınız. Geceleme ve akşam yemeğ lodge'da.

9.Gün "Lake Mburo M ll Parkı ve Tekne Turu"
Otel m zde alacağımız kahvaltının ardından Lake Mburo M ll Parkı’na hareket ed yoruz. Bu park Uganda ‘da
bulunan en küçük parklardan b r s d r ama küçük olduğu ç n de çerde barındırdıkları varlıklar bakımından
da, küçümsenmemel d r. Burası, zebraların , eland ve mpala denen güzel hayvanların olduğu kadar ve orada
yaşayan d ğer yaban hayvanlarının da yer d r.Bu arada gölün özell kler n de unutmamız lazım,çünkü çer s
bol m ktarda t msahlar ve su aygırları(h popotam) le doludur. Mburo Gölü,doğada şöyle uzanıp, rahatlatacak
b r zaman geç rmek ç n nsanlarımızın arayıp ta bulamadıkları olarak tanımlanacak bulunmaz b r yerd r.Göl
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ve kenarlarında oluşmuş bataklıklar kuşların yaşamasına çok uygun alanlar oluşturduğundan çeş tl
(https://www.setur.com.tr)
c nslerde kuşları seyredeb lmen z ç n en uygun yerlerden b r s d r.Konaklama yer n ze dönerken akşam
olacak ve akşam üstü yapacağınız bu yolculuktan da ayrıca çok key f alacaksınız.Yolculuk sonrası bu gölde
yapacağınız tekne turu gez s nde gölde k t msahları ,aygırları ve üzer n zde uçacak sayılmayacak sürü ve
sayıda c ns,c ns kuşları key fle seyre doyamayacaksınız. Akşam yemeğ ve geceleme lodge'da.

10.Gün Ekvator - Entebbe
Sabah kahvaltısının ardından çıkış şlemler m z yapıp Entebbe 'e doğru yola çıkıyoruz. Yolda Kuzey ve Güney
Yarım kürey deney mlemeye g d yoruz . Gördükler n ze nanamayacaksınız. Entebbe 'e varışa st naden otele
yerleşme ve geceleme otelde.

11.Gün İstanbul
Rehber m z n bel rled ğ saatte haval manına hareket ve İstanbul'a varış.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
Kampala - Cosy Hotel (Dinlenme) veya benzeri
Entebbe - Le Petite Village veya benzeri
Ziwa Rhino Sanctuary - Amuka Lodge veya benzeri
Kibale Forest Park - Papaya Lake Lodge veya benzeri
Queen Elisabeth - Mweya Safari Lodge veya benzeri
Bwindi Impenetrable - Chamelon Hill veya benzeri
Lake Mburo NP - Mihingo Lodge - Luxury Tent veya benzeri
Entebbe - Protea Hotel veya benzeri
https://www.setur.com.tr/ruandada-gor l-safar s -turu
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F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile ekonomi sınıf gidiş-dönüş uçak bileti
Havalimanı vergileri
Havaalanı – Otel – Havaalanı transferleri
9 gece oda&kahvaltı bazında konaklama
Belirtilen tüm geziler
3.Günden sonraki Öğle Yemekleri
3.Günden sonraki Akşam Yemekleri
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(3000 euro'ya kadar teminat kapsamındadır. Tur iptallerinde %15'i
muafiyet uygulanmaktadır.)
Goril Safari Turu
Şempanze İzleme Turu
Queen Elizabeth Milli Park Safarisi ve Tekne Turu
Lake Mburo Milli Parkı ve Tekne Turu
Ekvator Çizgisinde Kuzey ve Güney Yarımküre Deneyi
Uganda Vize Ücreti
4x4 Toyota Landcruiserlarla seyahat

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Her türlü kişisel harcama
Bahşişler
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Yemekte alınacak içecekler

(https://www.setur.com.tr)

Öneml Notlar
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Ruanda ve Uganda vizeleri online olarak acentamız tarafından alınacaktır.
Misafirlerimizin pasaportunda en az ve karşılıklı iki boş sayfaları olması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde karşılıklı iki sayfanın boş olmaması sorun yaratabilmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Üç kişilik oda müsaitlik doğrultusunda verilmektedir.
Üç kişilik oda müsaitliği olur ise 3.kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.
Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Setur, program içeriği aynı kalmak kaydıyla programda gezilecek yerlerin sırasını, gününü,
saatlerini değiştirebilir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Aşı Hakkında ;
Bu yolculuk için sarı humma aşısı gerekmektedir. Korunma amaçlı sıtma ilaçları alınması
tavsiye edilir. Detaylı bilgiye Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün
https://www.setur.com.tr/ruandada-gor l-safar s -turu
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sayfasından ulaşabilirsiniz.

(https://www.setur.com.tr)

http://www.hssgm.gov.tr/

04-14 Temmuz 2019 / Türk Havayolları
Ç
Tar h
04.07.2019
14.07.2019
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K ş l k Oda
(K ş Başı)

5.557,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

6.307,00 EUR
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