
PROGRAM.

SÖNDAGEN DEN 1 MAJ 2022

Vi möts upp hela gruppen på Entebbe international airport för transport mot vårt första 
boende. Våra första eko-lodger ligger vackert belägna i anslutning till ett naturreservat 
där vi kan fotografera svart-vit och röd Colobus samt vervet apa. Här finns också en 
mångfald av fåglar inkluderat jätteturako. Boendet har också tillgång till bad i en närlig-
gande kratersjö och en vacker utsikt över regnskogen.

När vi kommer fram till vårt första boende packar vi upp våra väskor och gör oss hem-
mastadda. Detta följs utav fotografering i naturreservatet. På kvällen äter vi en god mid-
dag tillsammans.

MÅNDAGEN DEN 2 MAJ 2022

Efter en god frukost beger vi oss iväg mot Bigodi för att besöka det naturreservat som 
ligger där. Med en kunnig guide ger vi oss iväg ut i reservatet bland primater och en 
mångfald av fåglar. Några av de arter vi kommer att kunna fotografera här är svart-vit 
och röd colobus, rödstjärtad Colobus med flera. Här finns även jätteturako, ross turako, 
svartvit näshornsfågel med flera.

Guiden berättar mycket kring naturen, skogen och afrikanska naturmediciner medan 
han också guidar oss genom alla primat- och fågelarter.

Eftermiddagen och kvällen tillbringar vi i naturreservatet vid vårt boende som har helt 
fantastisk primat-fotografering, där du kan få närgångna porträtt. Vi kommer även att 
bege oss lite längre ut i reservatet på en skogspromenad.

På kvällen äter vi middag och laddar våra batterier inför morgondagen.
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TISDAGEN DEN 3 MAJ 2022

Idag är det dags för vårt sökande efter schimpanserna i Kibale nationalpark. Vi går upp 
tidigt och äter en sedvanlig frukost och sedan vidare till Kibale nationalpark. Vandring-
ens längd till schimpanserna beror helt på vart i regnskogen de befinner sig. Här kan det 
ta allt ifrån två till sju timmar.

När vi har fotograferat schimpanserna åker vi tillbaka till vår lodge. Kvällen avslutas 
med bilddiskussioner, fotografering i närområdet och middag.

ONSDAGEN DEN 4 MAJ 2022

Idag tar vi en sovmorgon och lite relax på lodgen efter två dagars vandring och upple-
velser. Vi startar med frukost och sen kan du själv röra dig inom reservatets gräns om 
du vill eller dricka något gott vid myshörnan med utsikt över kratersjön och regnsko-
gen.

På eftermiddagen beger vi oss iväg mot en ny aktivitet, en vandring upp till ”Top of the 
world”. Detta är en utsiktsplats med fantastiska panoramavyer över landskapet.

När vi kommer tillbaka är det dags att äta middag och sedan packa våra väskor för färd 
mot savannen och Queen Elisabeth Park.

TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2022

Vi åker tidigt mot Queen Elisabeth Park efter frukost. Vår första aktivitet i området är 
en båtsafari på Kazinga kanalen. Här kommer vi att få möjlighet att fotografera badande 
elefanter, gnuer i vatten, flodhästar, nilkrokodiler, monitor lizard och andra djur. Bland 
fåglarna kan nämnas skrikhavsörn, vit pelikan, gråfiskare, malakitkungsfiskare, mara-
boustork, afrikansk ibisstork och många fler.

Vi kommer att använda oss av en båt där alla har gott om utrymme och kan komma ner 
i riktigt låga vinklar mot vattenytan. När vi är klara med båtsafarin åker vi på en kvälls-
gamedrive i Queen Elisabeth Park med fokus på uganda kob, elefant, lejon, leopard, gnu 
med flera.
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FREDAGEN DEN 6 MAJ 2022

Vi börjar med en stadig frukost och beger oss sedan ut på ytterligare en gamedrive på 
morgonen i Queen Elisabeth Park.

Färden går sedan mot en annan del av Queen Elisabeth Park som heter Ishasha. Chan-
sen att få se spännande fåglar och djur på vägen mot Ishasha är stor.

Framme vid vårt klassiska och fina boende packar vi upp våra väskor och gör oss redo 
för gamedrive i Ishasha, främst efter de trädklättrande lejonen. Här finns även afrikans 
buffel, hyenor, leopard och inte minst topi. Till skillnad från vår första etapp i Queen 
Elisabeth park, Kasenyi, där det finns en stor population av uganda kob är det i Ishasha 
många topis.

Efter vår gamedrive är det dags att åka tillbaka till vårt boende och äta middag.

LÖRDAGEN DEN 7 MAJ 2022

Efter en tidig frukost är det dags för gamedrive i Ishasha igen och sedan avfärd mot vårt 
sista boende vid Lake Chahafi, nära Mgahinga national park. Efter en lång bilresa med 
många synintryck vilar vi på eftermiddagen och kvällen.

SÖNDAGEN DEN 8 MAJ 2022

Som vanligt en tidig frukost på vår resort för att sedan bege oss till Mgahinga national 
park för att spåra och fotografera den mytesombundna bergsgorillan i de dimhöljda ber-
gen. Med oss har vi rangers och en guide som ska hjälpa oss att lokalisera bergsgorillan 
och se till att allt går säkert till.

Vårt sökande och fotografering av bergsgorillorna kan ta allt ifrån två till sju timmar. 
Djupt i regnskogen träffar vi dem, bergsgorillorna och det är verkligen en magisk upple-
velse. Efter en relativt hård vandring i regnskogen och en fantastik tid hos bergsgorillor-
na åker vi hem till vårt boende, vilar och äter middag.
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MÅNDAGEN DEN 9 MAJ 2022

Idag är det återigen dags att gå upp tidigt och åka till Mgahinga national park. Denna 
gång för att söka efter och fotografera den till Virungabergen endemiska och stark ho-
tade guldmarkattan. Precis som med bergsgorillorna är det en relativt tuff vandring. 
Guldmarkattan håller till i regioner i regnskogen högre än bergsgorillorna.

När vi har hittat guldmarkattan och fotograferat den beger vi oss neråt igen och till vårt 
boende vid Lake Chahafi. Vi äter middag och funderar över våra två sista dagar som vi 
har kvar här i Uganda.

TISDAGEN DEN 10 MAJ 2022

Valbara aktiviteter (bekostas själv): Naturguidning i området eller en kanottur på sjön.

Idag kommer vi att åka på en fågelguidning i Mgahinga national park eller alternativt en 
vandring bland de vulkaniska bergen. Kvällen avslutas lugnt på vårt boende där vi äter 
en gemensam middag och diskuterar och pratar om resan som har varit.

ONSDAGEN DEN 11 MAJ 2022

Idag är det tyvärr dags att lämna Uganda och vi åker från Lake Chahafi till Entebbe In-
ternational airport.


