Ruanda'da Goril Safarisi
Ruanda Volcano Ulusal Parkı’nda her biri 22'şer üyeden oluşan 9 goril ailesi yaşıyor. Aile
reisi kavramı goriller arasında da mevcut ve önemli bir kavramdır.
Tarih : 10-08-2019 - 13-08-2019
Şehirler : Kigali, Volcano Parkı
Otel : 4*, Lodge
Ulaşım : Türk Hava Yolları ile
Peşin Ücret : 4.790 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 690 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : 3 öğle ve 3 akşam yemeği dahil

Tur Programı 1.Gün
10/08/2019
İstanbul - Kigali
Turumuz özel transfer aracınızın evinize gelmesi ile başlıyor. Saat 17.00’de havalimanında
buluşuyor check-in işlemlerinin ardından saat 19.55’te Türk Hava Yolları ile Kigali’ye
uçuyoruz.
2.Gün
11/08/2019
Kigali - Volcano Parkı
Yerel saat ile 01.25’te Kigali’ye varıyoruz, ardından otelimize transfer olacağız. Geceleme
otelimizde. Kahvaltımızın ardından şehir turumuza başlayacağız. 1994 yılında hepimizin
duyduğu Ruanda katliamına adanan, Soykırım Müzesi’ni gezeceğiz. Koloni döneminden
1994 yılına kadar Ruanda tarihi ile ilgili bilgilenecek ardından başkentin modern kısmını
göreceğiz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra Uganda sınırının 25 km yakınında bulunan
Ulusal Volkan Parkı’na transfer olacağız. Varışımızla birlikte konaklama yapacağımız
lodgeumuza ulaşıyoruz. Akşam yemeğimiz lodgeumuzda.
3.Gün
12/08/2019
Volcano Ulusal Parkı - Kigali
Erken kahvaltımızın ardından Goriller ile ilgili bilgilendirme alacak ve ardından gorillerin
bulunduğu bölgeye transfer olacağız. Buradan goril ailelerinin yaşadığı alana doğru 2 ila 6
saat kadar trekking yapacağız. Koruyucular tarafından sürekli yönlendirilecek ve goril

ailelerinin bulunduğu yerlerde fotoğraf molaları vereceğiz. Gezimizin ardından lodgeumuza
döneceyiz. Öğle yemeğimizi lodgemuzda alacak ve Kigali’ye transfer olacağız. Akşam
yemeğimiz otelimizde. Gece saatlerinde havalimanına transferimiz olacak.
4.Gün
13/08/2019
Kigali - İstanbul
Saat 02.05’te Türk Hava Yolları ile İstanbul’a uçuyoruz. Varışımız yerel saat ile 11.30’da
olacak. Turumuz özel transfer aracının sizi adresinize bırakması ile son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dâhil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Kigali – İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve
havalimanı vergileri,
Kişiye özel ev alan ev transferi,
Kigali’de 4* otelde 2 gece oda kahvaltı konaklama,
Volcano Parkı’nda 1 gece tam pansiyon konaklama,
Kigali’da 1 akşam ve 1 öğle yemeği,
Goril safari turu,
Programda belirtilen tüm transferler,
Yurt dışı çıkış harcı,
Seyahat Sağlık Sigortası.
Fiyata Dâhil Olmayan Hizmetler
Yemeklerde alınan içecekler,
Programın dışında kalan servisler,
Programda belirtilmeyen yemekler.

Turun Artıları
+ Soyları koruma altında olan Gorilleri doğal ortamlarında görecek ve onları fotoğraflama
şansına sahip olacağız.

+ Afrika'nın en hızla gelişen başkentlerinden Kigali'yi keşfedeceğiz.

+ Kigali'de Soykırım Müzesi'ni gezeceğiz ve Ruanda tarihi hakkında ilginç bilgileri
öğreneceğiz.

+ Uganda sınırındaki Volkano Ulusal Parkı'na gideceğiz.

+ Volkano Ulusal Parkı'nda soyları koruma altına alınmış gümüş sırtlı gorillerin peşine
düşeceğiz. Goriller ve yaşamları hakkında birçok yeni bilgi edineceğiz.

+ Unutulmaz anılarla geri dönebileceğimiz bir deneyim yaşayacağız.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

