
RWANDA 
 

1. DAG  

Kastrup-Kegali 

Der er afgang kl. 7.05 og efter et 

skift i Bryssel flyves der videre der 

videre mod Rwanda med ankomst 

kl. 20.00 
 

Vores lokale guide vil hjælpe jer 

igennem Pas-og visakontrol og sørge 

for videretransport til jeres hotel 

(ca. 20 minutter) hvor der efter ind-

kvartering serveres middag. 

Middag og overnatning: 

Standard: Highland suites 

Bedre:      Des Mille Colines 

 
2. dag  

Kigali-Akagera Nationapark 
Efter morgenmaden går turen går 

den smukke tur til Akagera National 

Park. 

 

Derefter går nu ind i det smukke 

landskab frem til parkens hoved-

kvarter. 
 

Turen tager 2½-3 timer og under-

vejs er der god tid til tale med 

guiden om hvad I ser undervejs, 

fortsætte I til parkens Hovkvarter 

 

Derefter skal I på en 2-timers bådtur 

på Lake Ihema og her vil I se flodhe-

ste og krokodiller i vandet eller ved 

kysterne og møde bøfler og elefan-
ter, der vælter sig ved bredden. 

Indkvartering og middag: 

Standard: Akagera Game lodge 

bedre:      Ruzizi tended lodge 

 

OM AKAGERA NATIONALPARK 

Grænser op til Tanzania i det østlige 

Rwanda, og parken er Centralafrikas 

største beskyttede vådområde og 
det sidste tilflugtssted for savanne-

tilpassede arter i landet. 

 

Nationalparken strækker sig over et 

stort område af lavtliggende bjerge 

og savannesletter og parken byder 

på bølgende højlandskove, sump-

kantede søer og vådområder. 

 
Krokodiller og flodheste vælter sig i 

parkens vådområder hvor rovdyr  

som elefanter, zebraer, giraffer, bøf-

ler og andre dyr strejfer hen over 

græsklædte sletter.  

 

Parken har en rig biodiversitet og 

byder på en række sjældne arter, 

tusindvis af pattedyrarter og hund-

redvis af fuglearter. 
 

3. dag  

Heldagssafari 
I vågner før det bliver lyst for at 

tage på tidlig morgensafari, for at se 

f.eks. bøfler, giraffer, løver og næse-

horn. 

 

I luften over jer findes 480 fuglear-
ter så der er nok at kikke på. 

 

  

I er tilbage ved jeres overnatningssted 

på et tidspunkt mellem 8 og 9 tll en 

god morgenmad. 

 

Herefter kan I slappe af i dejlige omgi-

velser inden vi kører afsted igen om-
kring kl. 17.30. 

 

Vi ser efter de nataktive dyr, f.eks hy-

æner, leoparder og flere ”kattearter”. 

 

Derefter går tilbage jeres overnat-

ningssted hvor middagen venter. 

Indkvartering og middag: 
Standard: Akagera Game lodge 

bedre:       Ruzizi tended lodge 
 

4. dag 

Morgen drive + tur til Musanza 

Vi starter med en kop the eller kaffe 

kl. 05.00 og derefter tager I på en 2 
timers morgen game drive. 

 

Hvis vi er heldige er der mulighed for 

at tage nærbilleder af de ”5 big” dvs 
elefanter, giraffer, bøfler, løver og næ-

sehorn. 

 

I vender tilbage til lodgen omkring kl. 

8-9 for at spise morgenmad. 

 

Derefter går en smuk naturskøn køre-

tur til Musanze /Volcanoes National 

Park via Gicumbi-base. 

 
Ved ankomsten til lodgen kan I nyde 

omgivelserne og tage en dukkert i 

poolen inden middagen serveres. 

Indkvartering og middag: 

Standard: Classic Resort Loge 

Bedre:      5 vulkaner Lodge 

 

5. dag 

Besøg hos bjerggorillaerne 
Efter en tidlig morgen morgenmad kl. 

6:00 bliver i kørt til udgangspunktet 

for vandringen ved parkens hoved-

kvarter kl. 7.00 for en briefing inden 

vandringen til de blide bjerggorillaer 

der bor i fjerne næsten ufremkomme-

lige skove, giver en unik mulighed for 

at se gorillaerne i deres naturlige om-

givelser. 
 

Det er uforglemmeligt at gå gennem 

uigennemtrængelige skove og til sidst 

at få direkte møde med disse spekta-

kulære primater. 

 

Deres tætte menneskelige livsstil vil 

fascinere dig.  

 

Familiegrupperne består af mindst én 
silverback gorillaer sammen med flere 

hunner og unge. 

 

Efter gorillatrekkingen, der kan vare 

indtil frokosttid, kører I til lodgen for 

at blive frisket op, spise en varm fro-

kost og en afslappet eftermiddag/af-

ten.  

 
Senere på eftermiddagen er der af-

gang med Rebavu. 

 

  

fået jeres værelser er der middag an-

komst fortsætter du med at tjekke ind 

på dit hotel og efterfulgt af aftenaf-

slapning på stranden. 

Middag og overnatning: 

Standard: Kivu Paradis resort 
Bedre:      Kivu Serena resort 
  

Da dette besøg er meget dyrt, kan det 

erstattes med et besøg hos  

”De gyldne aber”. 

 

 

Efter en tidlig morgenmad bliver I kørt 

til parken kl. 7.30 for en briefing 

parkkontorer kl. 7:30 til morgen brie-
fing omkring ”Golden Monkeys”. 

 

Derefter går det ud i junglen for at 

lede efter aberne og turen tager 

5-6 timer.  

 

Ligesom Gorilla-trekking er de gylden 

aber en spændende oplevelse de fore-

går i Volcanoes National Park. 
 

Aberne er utroligt aktive og nyder at 

vise sig frem og aberne findes kun tæt 

på bunden af vulkanen og elsker at 

spise bambusvegetationen i området. 

 

6. dag 

Naturvandring + strand + fiskeri 
I dag skal I på en tidlig guided gå eller 

cykeltur langs Congo Nile gåtur med 
fantastisk udsigt over søen og grønne 

bølgende bakker, mens I kan få øje på 

naturvandring byder på en række fløj-

tende fugle, mens I ser theplantager  

og I kommer tæt på lokalbefolkningen 

plantager som Pfunda-teen, og mød 

de lokale. 

 

Efter 3 timers fordybelse i lokalsam-
fundet vender I tilbage til hotellet for 

at friske op og spise morgenmad. 

Om eftermiddagen kan I slappe af på 

stranden - og nyder den kølige brise 

fra Kivu-søen. 

 

Omkring kl. 17.30 skal I på Natfiskeri 

med lokale fiskere kan være er en 

spændende oplevelser, mens fiskerne, 
der padler og synger traditionelle 

sange. 

 

Derefter går det til resortet hvor mid-

dagen venter. 

Middag og overnatning: 

Standard: Kivu Paradis resort 

Bedre:      Kivu Serena resort 

 

7. dag 
Rabavu–Karongi inkl. besøg på 

kaffeplantage. 
Dette er endnu en spændende dag på 

denne tur, hvor I tilbringer det meste 

af dagen på søen! 

 

Efter en tidlig morgenmad går turen 

med båd til Kinunu, for at udforske 

Rwandas fineste kaffe.  
 

Vi skal følge produktionsprocessen 

 



fra planten over dyrkningen af kaffe-

frøet til høst af kaffebønner, tørring 
og ristning. 
 

I skal naturligvis også smage kaffen 

og efter frokost er vi tilbage på bå-

den, hvor der sejles den smukke tur 

til Karonti, hvor der hotellet findes 

og middagen venter. 

Middag og overnatning: 

Standard: Moriah Hill resort 
Bedre:      Cleo Lake Kivu 

 

8. Dag 

Vandretur på Napoleonsøen  
Efter morgenmaden går det med 

båd til de omkringliggende øer før 

turen går på en vandretur på Napo-

leons ø (et hjemsted for en koloni af 

frugtflagermus). 

 
 

 

Derefter står den på afslapning om ef-

termiddagen 
Middag og overnatning: 

Standard: Moriah Hill resort 

Bedre:      Cleo Lake Kivu 

 

9. dag 

Karonti-Kigali 

Efter morgenmaden kan I nyde de 

smukke omgivelser, ingen turen først 

på eftermiddagen går det smukke tur 
til hovedstaden, en tur der omkring 5 

timer hvor I bor på samme hotel som 

I boede på 1 nat. 

Middag og overnatning: 
Standard: Highland suites 

Bedre:      Des Mille Colines 

 

 

 

  

  
  

  

 

 

 

   

10. dag 

Byrundtur og hjemrejse 
Efter morgenmad tager I på en rund-

tur i Kigali til se det gamle og det nye 

Kigali.  

I hører nærmere om hvad der var 

grunden begivenhederne der førte til 

folkedrabet i 1994 hvor mere end 

250.000 mennesker blev dræbt. 

Sidst på eftermiddagen går det til luft-

havnen, hvor Bryssel Airways kl. 

21.10 flyver retur til Byssel. 

 

11.dag 

Hjemme 

Efter et flyskift er I hjemme i Køben-
havn kl. 11.25 (der er også mulighed 

for at flyve fra Billund). 

 

 

  

     

. 

 


