
 

         

 

                       DAHİL HİZMETLER 

 THY ile İstanbul - Entebbe gidiş, Kigali - İstanbul 

dönüş biletleri 

 QENP'de Enganzi lodge, Bunyonyi Overland 

Resort, Nyiragongo volkan krater manzaralı 

kamping, Bukima kamp,ve Paradise Malahide 

otellerde tam pansiyon konaklama 

 Tüm milli park girişleri ve Goril Safari ücretleri 

(Günlük kişi sayısı sınırı vardır. Her grup 8 

kişiden oluşacağı için biz de aramızda 

bölüneceğiz) 

 Son gece yemeğimiz "Hotel Ruanda" filmine konu 

olmuş Mille Collines Hotel 

 Seyahat boyunca tüm yemekler (safari esnasında 

paket yemek) 

 4x4 Jeepler ile ulaşım 

 Seyahat sigortası ve vizeler. 

 Yerel rehber/şoför 

 Tulga Ozan rehberliği 

 Vizeler ve seyahat sigortası 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Yemekler esnasında içecekler (otellerde genelde 

kahve ücretsiz olur) 

 Yerel hizmetlilere verilecek bahşişler 

 Kişisel harcamalar 

                                
                           NOTLAR:  

 Bol yürüyüş içeren bir rotamız var yürüyüş 

ayakkabıları şart olacak 

 İnce kıyafetler ama akşamları için hafif bir polar 

ve ince bir yağmurluk. 

 Güneş gözlüğü, sinek koruyucu, yedek şarj ve pil 

çok işe yarar 

 Trekking zamanları su vb gibi eşyaları taşımak 

için ufak bir sırt çantası 

 

 

 

 

 

Afrika kıtası her zaman çekindiğimiz bir kıtadır. Ancak 

cesaret edip ilk adımları attıktan sonra, ön yargılarınızı 

kırmayı başarırsanız, bu coğrafyanın saflığını görür, sizi her 

zaman çekecek ve hep yeni keşifler hayal ettirecek topraklar 

olduğunu da görürsünüz. İnsanlarla konuştukça 

karşılaştığınız samimiyet ve güler yüz içinizi ısıtır bu 

topraklarda… 

Muhteşem bir doğanın keyfini çıkarmak uğruna, 

Yabancı olduğumuz bir tarihi öğrenerek, 

Nyiragongo Volkanı sönmeden, 

Gümüş Sırtlı Gorillerin soyu tükenmeden, 

Kısacası 

Dünya Değişmeden Afrika'yı farklı bir gözle keşfe çıkıyoruz... 

 

BİR BAŞKA AFRİKA VE 

SİSTEKİ GORİLLER  

TUR PROGRAMI: 
 
1. Gün – 10 Eylül 2016 Cumartesi 
Havalimanında buluşma ve TK612 Seferi ile 
Entebbe’ye hareket. 
 
2. Gün – 11 Eylül 2016 Pazar (ENTEBBE - 

QENP/UGANDA) 
Havalimanından hareket ve ekvator çizgisinde 
kahvaltı molası ile günümüz başlıyor. 
Savanada keyifli bir yolculuktan sonra QUENP’ye 
(Kraliçe Elisabeth Milli Parkı) varıyoruz. 
Öğleden sonra Milli Park’ta milli park aracımız ile 
keşfe çıktıktan sonra Kazinga kanalında, nehir kıyısına 

su kaynaklarına gelmiş canlıları gözlemleyerek günü 

tamamlıyoruz.  
 
3. Gün – 12 Eylül 2016 Pazartesi (QENP - 
BUNYONYİ GÖLÜ) 
2000 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip QENP’de 

sabah safarasi. 
Bölgedeki doğal yaşamı (Ağırlıklı olarak Bufalolar, 
Filler ve Babunlar) Kasenyi bölgesinde gözlemledikten 
sonra Isasha bölgesine geçerek “Ağaca Tırmanan 
Aslanları” keşfe çıkıyoruz. 
Günü, ülkenin en keyifli noktalarından biri olan 
Bunyonyi Gölü kenarındaki otelimizde bitiriyoruz.  

 
 

Cumhuriyet Meydanı No:17  

Ortahisar / Ürgüp 
Nevşehir / TÜRKİYE 

Telefon:+90 (384) 343 33 99  
Faks: +90 (384) 343 33 

Mobile: +90 544 463 80 80 
info@birgeturizm.com  
www.cappasite.com     

www.cappadociaturistpass.com 

www.birgeturizm.com 

 

 

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  4200 $ 

TEK KİŞİ FARKI 400 $ 

 

 
4. Gün – 13 Eylül 2016 Salı 

(GINSENYI/RUANDA) 

Sabah yerlilerin kullandığı ağaç kabuğundan kanolarla 
Bunyonyi gölünde bir gezinti yaptıktan sonra 
Ruanda’ya doğru ilerliyoruz. 
Gisenyi köyüne varış 
Konaklama Kivu gölünün kıyısında 
 

5. Gün – 14 Eylül 2016 Çarşamba 
(NYIRAGONGO VOLKANI/KONGO 
CUMHURİYETİ) 
Sabah erkenden yola çıkarak Goma sınır kapısından 
Kongo Cumhuriyeti’ne giriyoruz ve Nyiragongo 

Volkanı’na tırmanmak için yürüyüşe başlıyoruz. (5-6 
saatlik yavaş bir yürüyüş) 

Yolumuz tropik bir yağmur ormanından başlayıp, 
2002 yılındaki patlama ile oluşan volkanik çöl ile 
devam edecek. 
Konaklamamız aktif volkan gölü manzaralı otelimizde.  
 
6. Gün – 15 Eylül 2016 Perşembe 
(GOMA/KONGO) 

Sabah volkandan ayrılıp Goma şehrine geçiyoruz. 
Şehri tanıyacağımız gezinin ertesinde konaklamamız 
otelimizde. 

 
 

 
 
7. Gün – 16 Eylül 2016 Cuma (VİRUNGA PARKI 

GORİL SAFARİSİ) 

Sabah erken hareket ile Virunga Ormanları’nda 
sayıları 700 adet kalmış olan gümüş sırtlı gorilleri 
gözlemleme yürüyüşü 
Ruanda’ya dönüş ve Kivu otelinin kıyısındaki 
otelimizde konaklama  
 
8. Gün – 17 Eylül 2016 Cumartesi 

(KİGALİ/RUANDA) 
Sabah erken saatlerde kahvaltı ve hemen arkasından 
Kivu gölünde tekne gezisi 
1994 yılında yaşanmış olan insanlık dramının izlerini 

gözlemlemek için Ruanda’nın başkenti Kigali’ye 
hareket 

Soykırım müzesinde ve katliamın yaşandığı Tutsiland 
bölgesindeki utanç abidesi kiliselerde gezinti 
Günün sonunda ise “Ruanda Oteli” filmine konu olan 
gerçek hikayenin yaşandığı Mille Colinnes Hotel’de 
akşam yemeği 
Havalimanına transfer ve İstanbul’a dönüş  
 

9. Gün – 18 Eylül 2016 Pazar (İSTANBUL) 
İstanbul’a varış. 
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