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Dag 1, 15. juli: Avreise fra Oslo 
kl. 12.00 med Turkish Airlines. 
Mellomlanding i Istanbul.

Dag 2, 16. juli: Ankomst 
Entebbe 02:50. Innsjekk på 
hotellet. Mulighet for å få sove litt. 
Sein, fleksibel frokost på hotellet. 
Felles lunsj med informasjon. 
Muligheter for ulike aktiviteter i 
Entebbe på ettermiddagen, som 
guida sykkeltur, besøke botanisk 
hage, bytur, gå på markedet. 

Dag 3, 17. juli: Vi starter dagen 
tidlig, og reiser til hovedstaden 
Kampala for å få en guida gåtur i 
byen. På ettermiddagen sjekker 
vi inn på hotellet. 

. 

Dag 4, 18. juli: Vi spiser frokost 
sammen og kjører østover ut av 
Kampala.  Vi stopper i byen Mbale for 
lunsj, før vi kjører de siste milene opp i 
fjellene til Sipi Falls,, hvor vi skal være i 
to dager.

Dag 5, 19. juli: På formiddagen kan 
man velge i ulike aktiviteter i og rundt 
Sipi Falls. Stedet er kjent for vakker 
natur og flotte fosser. Man kan få en 
guida tur til fossene, en sykkeltur, eller 
rappellere ned den høyeste av Sipi-
fossene (150m). På ettermiddagen går vi 
på «kaffe-tur» sammen. Der får vi se 
prosessen fra kaffeplante til kopp hos 
en lokal kaffebonde.  

Dag 6, 20. juli: Etter frokost kjører vi 
ned fra fjellet mot Kapelebyong og 
Okra gård. Dette er en ganske lang tur, 
og vi stopper i byen Soroti for å spise 
lunsj og kanskje få en liten rusletur i 
byen. Vi ankommer Okra på 
ettermiddagen og installerer oss i 
gjestehyttene der. På Okra gård er det 
utedo- og dusj, og vi må bo noe 
trangere enn på de andre 
overnattingsstedene.

Dag 7, 21. juli: Søndag er kirkedag i 
Uganda, og vi anbefaler å bli med i 
kirka i landsbyen ved Okra gård. Her får 
man oppleve tradisjonell sang og 
musikk, og for mange er det en 
opplevelse de aldri glemmer. Denne 
dagen vil vi ellers ta det med ro, med 
mulighet for å bli bedre kjent i området. 

Dagsprogram

Dag 8, 22. juli: Vi tilbringer 
dagen i området rundt Okra. Vi 
drar på tur for å treffe en gruppe 
fra karimojong-folket, som er 
kvegnomader. Ellers er det mye 
å oppleve rundt gården, for 
eksempel å besøke den lokale 
skolen, gå på markedet, se 
hvordan man bygger lokale hus, 
hente mais eller jordnøtter på 
åkeren med mer. 

Dag 9, 23. juli: Vi reiser fra Okra 
gård etter frokost, og kjører til 
Lira, der vi overnatter. Lira er en 
by med mye handel, og vi tar en 
tur på markedet på 
ettermiddagen. 

Dag 10, 24. juli: Vi reiser til Murchison 
Falls National Park. Vi kjører langs 
grensa til nasjonalparken et godt 
stykke før vi kjører inn i selve parken. Vi 
tar ferje over Nilen, og ankommer 
Murchison River Lodge sent på 
ettermiddagen. 

Dag 11, 25. juli: Vi står opp tidlig for å 
reise på morgen-safari med ekte 
safari-bil. På ettermiddagen blir det 
båtsafari til Murchison-fossen.

Dag 12, 26. juli: Vi reiser til 
regnskogen Budongo. På 
ettermiddagen går vi inn i 
regnskogen for å delta i "chimpanzee 
tracking"- en 2-4 timers tur der vi går 
inn i regnskogen for å møte sjimpanser! 

Dag 13, 27. juli: Vi reiser til Entebbe. 
Stoppe i Ziwa Rhino Sancturay på 
veien. Her får vi en guida tur i neshorn-
reservatet, og sjansen for å treffe disse 
imponerende dyrene er stor! Vi lærer 
også om arbeidet som gjøres for å 
redde disse utrydningstruede dyrene. 
Etter lunsj i Ziwa kjører vi tilbake til 
Entebbe. Vi har et gjestehus for oss 
selv, hvor vi kan slappe av og ta en dusj, 
før vi har felles avskjedsmiddag. 

Dag 14, 28. juli: Reise til flyplassen kl. 
01.00. Avgang kl. 03:45. Mellomlanding i 
Istanbul. Ankomst Oslo kl. 16.55



Ikke inkludert: 
Visum til Uganda. Dette koster 50 

USD.

Reiseforsikring- det er den 

reisendes ansvar å ha gyldig 

reiseforsikring på hele turen.

Valgfrie aktiviteter. 

Drikke til måltidene.

Tips 

Kontaktinformasjon:

Påmelding og andre henvendelser 

til Ingeborgsabo@gmail.com/

48892276 

Pris og påmelding

Praktisk informasjon

Prisen inkluderer:
Flybillett Oslo-Entebbe tur/retur
Tilslutningsbillett med SAS kan 
bestilles ved påmelding.

All transport og overnatting i 
Uganda. 

Lokalkjent, norsktalende guide. 

Frokost hver dag, 5 lunsjer og 8 
middager.

Inngangspenger i nasjonalparken 
og Ziwa Rhino Sanctuary.

Chimpanzee tracking lisence.

Båtsafari, guida tur til toppen av  
fossen, safari med guide, 
danseforestilling, kaffitur. 

Pris per person i 
dobbeltrom: kr. 28 500

Tillegg for enkeltrom: 
kr. 3500 (vi gjør 
oppmerksom på at det 
ikke er mulig med 
enkeltrom på Okra gård). 
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Pellentesque fermentum dolor. 

Aliquam quam lectus, faALorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Phasellus hendrerit. 

Pellentesque aliquet nibh  

Takk for ei fantastisk reise rundt 
på humpete og gjørmete vegar. "Come as a guest, leave as a friend" las eg ein plass- det stemmer 100%. Eit vennlegare og meir smilande folk skal ein leita lenge etter. Takk, Afrikas perle! Jorunn Hoås, reiste med Alakara reiser i juli 2018

En tur med Alakara reiser er 
mye mer enn en tradisjonell 
safari. Vi legger vekt på 
opplevelser der man kan 
oppleve dagliglivet i Uganda på 
nært hold, både i by og på 
landsbygda. Uganda er et land 
med rik kulturarv og spennende 
historie, og ikke minst mange 
fantastiske mennesker- og på 
tur med Alakara får du bli bedre 
kjent med både landet og 
menneskene! 

Følg oss på Facebook! www.facebook.com/alakrareiser|
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Påmeldingsskjema
Påmelding sendes som beskrevet nedenfor. Den kan sendes på e-post eller i posten. 
Det er begrenset med plasser, så rask påmelding anbefales. 

Bekreftelse, generell informasjon og faktura for innbetaling av depositum, kr. 3500 per person blir så 
tilsendt. 

Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreise. 
Sluttfaktura for reisen blir sendt med forfall omtrent seks uker før avreise. På sluttfakturaen trekkes 
det innbetalte depositumet fra. Reisedokumenter oversendes omtrent to uker før avreise. 

Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig forsikring for turen. Dersom 
du er usikker, så sjekk med ditt forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillingsforsikring.

Alakara samarbeider med Glatur om reisene. Informasjon om regler for avbestilling finner du her: 
http://www.glatur.no/tekstside/praktisk-informasjon/40

Jeg/vi melder oss med dette på Alakara-tur til Uganda  
15.-28. juli 2019

Navn 1 (som i passet): ___________________________________

Navn 2 (som i passet):____________________________________

Telefon: E-post:

Adresse:

Postnummer: Poststed: 

Dobbeltrom eller enkeltrom? 

Dersom du har spesielle kostbehov, ønsker assistanse på fly eller bestiller 
tilslutningsbillett, ber vi om at du gir informasjon om dette her:

Signatur: 

Påmeldingsskjemaet sendes til: ingeborgsabo@gmail.com eller Alakara 
AS v/Ingeborg S Oluka, Eidsvikvegen 8, 4230 Sand
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