Observera att detta program kan komma att ändras beroende på väder eller
andra oförutsägbara händelser.

PROGRAM.

11 maj
Vi möts upp hela gruppen på Entebbe
international airport (eller vid hotellet)
för transport mot vårt första boende i
sydvästra Uganda. Detta kommer att bli
vår utgångspunkt för vandring upp till
Guldmarkattan och Bergsgorillorna de två
kommande dagarna. Vi kommer också att
göra ett obligatoriskt stopp vid ekvatorn. Väl
framme vid lodgen packar vi upp våra saker
och förbereder oss för morgondagens äventyr
upp till Guldmarkattan.

12 maj
Idag är det dags att gå upp tidigt och
åka till Mgahinga nationalpark där vi
kommer att söka efter och fotografera
den till Virungabergen endemiska och
stark hotade guldmarkattan. Precis som
med bergsgorillorna är det en relativt tuff
vandring. När vi har hittat guldmarkattan och
fotograferat den beger vi oss neråt igen och till
vårt boende. Vi avslutar eftermiddagen och
kvällen med genomgång och förberedelser för
nästa dag.

13 maj
Vi börjar med en tidig frukost på vår lodge för
att sedan bege oss till Mgahinga nationalpark
för att spåra och fotografera bergsgorillan

i de dimhöljda bergen. Vi avslutar
eftermiddagen och kvällen med genomgång
och förberedelser för nästa dag.

14 maj
Dagen startas som vanligt med en tidig
frukost och vi ger oss iväg tidigt mot vår
nya lodge i Bwindi nationalpark strax norr
om Mgahinga. Väl framme vid vår lodge så
ställer vi in våra väskor på rummen och ger
oss sedan ut i denna fantastiska regnskog.
Morgonen ägnar vi åt en regnskogstur
med tema primater och landskap. Vi äter
sedan lunch på lodgen och vilar oss. På
eftermiddagen ger vi oss ut i regnskogen på
nytt, denna gång för att fotografera primärt
landskap och ett vattenfall i regnskogsmiljö.
Kvällen avslutas som vanligt med
middag, genomgång och förberedelser för
morgondagen.

15 maj
Mycket tidig frukost för att hinna med
det första ljuset som kommer över
Bwindis regnskog. Vi transporterar oss
via huvudvägen för att stanna till på
ett flertal vackra utsiktplatser över den
täta regnskogen. Har vi tur så ligger
dimman tät över regnskogen i den tidiga
morgontimmen.
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Vi åker sedan vidare mot vår nästa lodge
som ligger i Queen Elisabeth nationalpark.
Lunch äter vi på vägen till vårt nya boende. Vi
kommer också att stanna till på vägen för att
söka efter primater i ett mycket trevligt och
bra reservat för de primater vi söker.
Räkna med att komma fram till vår nya
lodge ganska sent denna dag. Vi äter middag
på lodgen för att sedan gå och lägga oss.
Som vanligt blir du informerad om vad
morgondagen kommer att innehålla.

16 maj
Idag är det den första dagen i Uganda som vi
får sovmorgon (om man vill). Vår nya lodge
kan dock bjuda på ett rikt fågelliv, flodhästar
och afrikanska elefanter som många gånger
betar precis i anslutning till lodgen så jag
rekommenderar att man inte sover bort
alltför mycket av morgonen. Vi stannar på
lodgen fram till lunch och efter att vi har ätit
åker vi vidare mot Kazinga kanalen i Queen
Elisabeth nationalpark där vi kommer att
åka på båtsafari. Efter vår båtsafari åker vi
vidare mot nästa lodge som ligger i området
kring Kibale nationalpark. På ditvägen gör
vi ockspå en game drive i området och söker
efter afrikanska elefanter, fåglar och vårtsvin.
Beroende på tid får vi kanske det sista ljuset
vid det angränsande naturreservatet som
inrymmer en stor population av röd Guereza

och Östlig svart-vit Guereza. Kvällen
avslutas med middag, genomgång och
planering inför morgondagen.

17 maj
Idag är det dags för vårt sökande efter
schimpanserna i Kibale nationalpark. Vi går
upp tidigt och äter en sedvanlig frukost och
åker sedan vidare till Kibale nationalpark.
Här kommer vi att spendera den tidiga
morgonen ända fram till eftermiddag. När
vi har lokaliserat schimpanserna har vi
tillåtelse att stanna med dem i 5 – 6 timmar
och fotografera deras vardagliga bestyr.
Vandringens längd till schimpanserna beror
helt på vart i regnskogen de befinner sig.
När vi har besökt fotograferat
schimpanserna åker vi tillbaka till vår
lodge. Kvällen avslutas med genomgång,
planering inför morgondagen samt
fotografering i närområdet i mån av tid och
ork.
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18 maj
Denna dag tillbringas helt i vårt
angränsande reservat till lodgen där vi
kommer att ha magiska möjligheter till att
fotografera Röd Guereza, Östlig svart-vit
Guereza och Grön markatta väldigt nära
och i ögonnivå.
Det här reservatet har en
primatfotografering av absoluta världsklass!
Tillika har vi stor chans att se och
fotografera och vitnosad .. (red tailed
monkey). Här finns också ett rikt fågelliv
med dagliga besök av flertalet jätteturakos.
Efter kvällens middag beger vi oss iväg till
Biogodi våtmarksreservat där vi i mörket
(nocturnal) kommer att söka efter en annan
primat, bushbaby, som är aktiv nattetid. Här
fotograferar vi i ljuset av ficklampor.

19 maj
Efter lunch åker vi vidare mot vårt
nästa boende som ligger i anslutning till
Mabamba Swamp i den norra delen av
Victoriasjön. Väl på plats packar vi upp
våra väskor och vi kan sedan gå på flera
olika stigar runt lodgen där det bjuds på ett
rikt fågelliv, bland annat Ross turako och
jätteturako.

Området runt lodgen har också en stor
population av vintäsad apa (Red tailed
monkey). På kvällen äter vi middag och
planerar inför vår sista dag på denna
fotoresa.

20 maj
Idag är det den sista dagen på vår fotoresa,
men äventyret är inte slut ännu. Vi vaknar
tidigt på morgonen och äter frukost och
beger oss iväg mot Mabamba Swamp där vi
ska söka efter och fotografera den ikoniska
träskonäbben. Här finns också möjligheten
till att fotografera ett rikt fågelliv med
mycket vadare och hägrar. Efter vår båtfärd
på Mabamba Swamp åker vi tillbaka till
lodgen för att packa, duscha och göra oss
klara för hemfärd.
På vägen mot flygplatsen kommer vi att
stanna till och besöka Entebbe botaniska
trädgård som har en mångfald av olika
trädsorter från hela världen, där finns
även mysiga kaféer. Vi äter sedan middag
i närheten av flygplatsen och flyger hemåt
igen.

