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DOŚWIADCZENIE
30 lat podróży
Ponad 50 krajów, niektóre kilkakrotnie, przyjaźnie na całym świecie i głowa pełna
niezwykłych miejsc i przygód. Glob ziemski okrążony kilkukrotnie samochodem,
pociągami, pieszo... I wielkie plany na przyszłość.

PASJA
Dobrze urodzony...

JAREK SKOWRON

Podróżnik
Jeśli żyjesz napędzany ciekawością świata,
opanowałeś niełatwą sztukę podróżowania w
stopniu choć przyzwoitym, a i lubisz zarażać
zapałem innych, to jaki zawód może być w życiu
lepszy niż... podróżnik.

... do podróży. Zamęczałem przyjaciół opowieściami z podróży. Pochwały brałem za
znak ich dobrego wychowania. Ale zaczęli przychodzić do mnie i mówić - "A może byś
nas zabrał ze sobą? Jesteś do tego urodzony". Pomyślałem "czemu nie?" i tak się
narodził outventure. Grupa jeżdżących wspólnie przyjaciół. A potem rzuciłem
dotychczasową pracę.

ZAUFANIE
Podróż to kwestia zaufania
Jadąc w podróż z drugim człowiekiem musisz mu ufać. Wierzyć, że nie prowadzi cię
ku niebezpiecznym przygodom, że podzieli twoje zainteresowania, pokaże ci miejsca
wyjątkowe, takie, jakie lubisz. To naprawdę ważne.
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10
DNI

MAX
ATRAKCJI

STANDARD
KOMFORT

PEŁNY
SERWIS

Maksymalny program,
minimum przejazdów i
przerwy na relaks.

Esencja Afryki: wulkan, dzikie
zwierzęta, krajobrazy,
miejscowa społeczność,
kuchnia...

Noclegi w hotelach klasy midrange i lux, stałych namiotach
w dżungli, wyżywienie w cenie.
Grupa do 6 osób.

Na miejscu przydadzą się tylko
drobne na pamiątki. Pozostałe
usługi są zawarte w cenie.
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INFORMACJE O KRAJACH DOCELOWYCH

RWANDA
"Kraj tysiąca wzgórz"
Rwanda
podnosząca
się
po
ciężkich
doświadczeniach, otwarta, przyjazna, ogłuszająca
górskimi widokami i niezwykłym Jeziorem Kiwu,
Górami
Wirunga
i
pierwotnym
lasem
deszczowym w Nyungwe.
Często jest odwiedzana "przy okazji" wizyty w
Ugandzie. Szybko i pobieżnie. Przekonasz się, że
zasługuje na więcej naszego czasu.

DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA KONGO
Do niedawna niedostępna dla turystów, dziś,
choć nadal daleko do pełnego spokoju w kraju,
oferująca, w wybranych bezpiecznych miejscach,
wyjątkowe klejnoty natury. Tutaj coś absolutnie
fantastycznego - aktywny wulkan Nyiragongo
i najstarszy w Afryce Park Narodowy Virunga!

AFRYKA
RÓWNIKOWA
Często nazywana "zielonym sercem Afryki"
lub, jak powiedział Winston Churchill o
Ugandzie, "perłą Afryki". Jak w soczewce
skupia się tutaj wszystko co w Afryce
najlepsze - wspaniała dzika przyroda, bogata
lokalna kultura, oszałamiające krajobrazy i
wspaniała, bujna roślinność.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN WYPRAWY
MAKSIMUM DZIKIEJ AFRYKI
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Dzień 1. i 2.

WYLOT Z WARSZAWY
Proponujemy transport na lotnisko naszym specjalnym samochodem. Lot
potrwa do kilkunastu godzin, w zależności od połączenia.
Przy lądowaniu w Kigali zwróć uwagę na panoramę położonego na
zielonych wzgórzach miasta. Nawet lotnisko znajduje się na wzgórzu ze
ściętym wierzchołkiem. Taki krajobraz zobaczysz w niemal całej Rwandzie.

PRZYLOT DO KIGALI
Na lotnisku w stolicy Rwandy, Kigali, czekać będzie miejscowy przewodnik,
z którym dotrzesz do hotelu. Nocleg i odpoczynek po locie w kameralnym
hotelu Villa Assimba, wypieszczonym i prowadzonym przez sympatyczną
właścicielkę - Justine. Będzie miło, smacznie i jest basen!
A nazajutrz rozpoczyna się przygoda!
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Dzień 3.

RUSZAMY NA WYPRAWĘ

BUTARE
Wizyta w Muzeum Etnograficznym w
Butare (dawniej nazywanym Muzeum
Narodowym Rwandy). Otwarte w 1989
roku uznawane jest za najlepsze źródło
informacji o historii Rwandy i regionu
Butare.

NYUNGWE FOREST
NATIONAL PARK
Jeden z wielu naturalnych cudów Rwandy.
Największy w Afryce Centralnej i Wschodniej
pierwotny tropikalny las deszczowy (1000
km2), który ciągnie się aż na terytorium
Burundi.
Spotkasz tu szympansy, małpy
Colobus, zobaczysz afrykański mahoń rosnący
nawet do 50 m.

CANOPY WALK
Pierwszy niezwykły trekking rozpoczniesz
jeszcze tego samego dnia. O 15.00 ruszysz
na spacer przez tropikalny las, w czasie
którego poznasz wszystkie piętra tego
bujnego lasu. Największą atrakcją jest tzw.
Canopy walk, czyli długi na 160 m i
zawieszony 70 metrów nad ziemią
wiszący most, zapewniający zatykający
dech w piersiach widok na szczyty
wiekowych drzew i życie w ich koronach.
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Dzień 4.

SZYMPANSY
I JEZIORO KIWU
Po śniadaniu w hotelu z pięknym widokiem na plantację herbaty (Gisakura) nadejdzie pora na
spotkanie z jednymi z naszych najbliższych krewnych w królestwie zwierząt - szympansami.
Nie wszyscy wiedzą, że dzielimy z szympansami (i gorylami) aż 98% naszego DNA. Obserwacja
tych zwierząt, szczególnie ich zachowań niezwykle podobnych do naszych, jest ekscytującą
przygodą, zapewniającą moc wrażeń na długi czas.
Trekking do szympansów w Nyungwe Forest rozpoczyna się wcześnie rano. Turyści mogą
spędzić godzinę na obserwacji tych niezwykłych zwierząt, z dość bliskiej odległości.
Po trekkingu przejazd do Kibuye, zameldowanie w hotelu i obiad. Po posiłku zapraszamy na rejs
łodzią po jeziorze Kiwu, na pobliskie: Wyspę Napoleona, gdzie żyje kolonia nietoperzy
owocożernych, Wyspę Amahoro i inne. Wieczorem kolacja w hotelu.
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Dzień 5.

CONGO NILE ROUTE
Congo Nile Trail to szlak wzdłuż Jeziora Kiwu, jednego z pięciu Wielkich
Jezior Afrykańskich. 2650 km² powierzchni, głębokość 480 m i złoża
metanu na głębokości 300 m. I fantastyczne widoki!
Szlak rozpoczyna się w Rubavu, przez Rutsiro, Karongi, Nyamasheke by
zakończyć się w Rusizi. Dwie godziny pięknych krajobrazów, niezliczonych
miasteczek i wiosek, zielonych wzgórz.
Szlakiem tym dotrzesz do granicy DR Kongo i przekroczysz granicę.

VIRUNGA NATIONAL PARK
Około godziny 11.00 zameldowanie w Parku Narodowym Wirunga. Wirunga
to najstarszy w Afryce park narodowy (założony w 1925 roku!) i jeden z
największych. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako
ostoja największej liczby gatunków - żyją tutaj niemal wszystkie gatunki
zwierząt, ptaków, gadów i płazów występujące w całej Afryce Subsaharyjskiej
(w tym rzadkie okapi). Powyższe oraz różnorodność krajobrazów (dwa
aktywne wulkany, sawanna, Góry Księżycowe) czynią z Wirunga jeden z
najsłynniejszych parków narodowych tego kontynentu.
Meldujemy się w Bukima Camp, zlokalizowanym w sektorze goryli. Po
przyjeździe obiad i popołudnie na relaks oraz cieszenie się widokami parku
Wirunga. Jutro poznasz najsłynniejszych jego mieszkańców - goryle górskie.
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Dzień 6.

GORYLE GÓRSKIE
TREKKING W VIRUNGA NATIONAL PARK
Pogranicze Kongo, Rwandy i Ugandy to jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać goryle górskie (Gorilla
beringei beringei). Zwierzęta fascynujące, niezwykle rzadkie (na świecie jest ich mniej niż 1000) i inspirujące
wiele legend i mitów (np. King Kong). Nawet jeśliby w Kongo i Rwandzie nie było żadnych innych atrakcji - warto
przyjechać tu dla godziny spędzonej z gorylami.
Po kilkugodzinnym trekkingu do goryli powrót do Bukima Camp i przejazd do innego obozu na terenie parku Mikeno Lodge. Po obiedzie wizyta w Senkwekwe Center - sierocińcu dla goryli, w którym zrobione zostało
słynne selfie z gorylami (Ndakazi i Ndeze) - widziałeś je?
Minimalny wiek uczestnika - 16 lat.

Virunga.org
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Dzień 7.

WULKAN NYIRAGONGO
Wysokość 3 470 m.n.p.m., średnica krateru 2 km, głębokość 250 m.
Nyiragongo jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Od początku
regularnej jego obserwacji, czyli od 1882 roku, zanotowano 34 erupcje, a przez wiele lat
pozostaje aktywny, ograniczając się do groźnego bulkania lawą.
Na dnie krateru znajduje się największe na świecie jezioro płynnej lawy!

WEJŚCIE NA WULKAN
Przygoda jedyna w swoim rodzaju - wejście na aktywny wulkan, nocleg na jego szczycie i
nocna obserwacja hipnotyzującego widowiska - jeziora lawy! Trekking rozpoczyna się w
Kibati Ranger Post, gdzie odbędzie się krótki briefing i będzie możliwość wynajęcia
tragarzy. Wejście zajmuje około 6 godzin. Akurat, by zdążyć na wspaniały zachód słońca na
szczycie Nyiragongo. Po wejściu kolacja i nocleg w prostych domkach na zboczu.
Wejście jest bardzo strome i klasyfikowane jako trudne. Ale widok na górze w pełni
wynagradza wysiłek.
Minimalny wiek uczestnika - 11 lat.
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Dzień 8.

PLANTACJA KAWY
JAK POWSTAJE KAWA

Dzień zaczyna się od wschodu słońca na szczycie Nyiragongo. Śniadanie i zejście do
miejsca startu trekkingu (ok. 4 godziny).
Transfer do Gisenyi w Rwandzie (po drodze jeszcze miasto Goma w Kongo). Obiad.
Po południu wyjazd na plantację kawy - zobaczysz cały proces produkcji kawy - od
zrywania ziaren z krzewu po ich wypalanie. Spróbujesz też rwandyjskiej kawy - jednej
najwyżej cenionych na świecie. Będzie też możliwość kupienia pamiątek i kawy.
W drodze powrotnej zatrzymamy się jeszcze w gorących źródłach.
Kolacja i nocleg w Gisenyi.
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Dzień 9.

POWRÓT DO KIGALI

KIGALI GENOCIDE
MEMORIAL
Po przybyciu do Kigali wizyta w Gisozi
Genoside Memorial - miejscu pamięci
poświęconemu niemal milionowi ofiar
ludobójstwa w 1994 roku.

KIGALI - SPACER
Ostatnie godziny warto poświęcić na
spacer po Kigali i tutejszych bazarach, gdzie
można kupić oryginalne wyroby
miejscowego rzemiosła. Doskonałe
pamiątki z wyjazdu.
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Paszport

Szczepienie
(żółta febra)

Dobre buty

Ładowarka

Filtr przeciwsłoneczny

Latarka

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
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CENA WYPRAWY
2 900 USD / OS.

• Wizy Rwanda i DR Kongo,
• Wszystkie noclegi,
• Wstępy do parków narodowych,
• Wszystkie trekkingi i inne atrakcje,
• Pełne wyżywienie,
• Transport i transfery lotniskowe,
• Śpiwory, prowiant i kucharz na trekking na wulkan,
• Opieka lokalnego przewodnika,
• Koktajl sylwestrowy,
• Rozszerzone ubezpieczenie NNW i KL (dodatkowa ochrona na trekkingi).
NIE UJĘTE W CENIE
• Przeloty międzynarodowe.
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TERMINY
30 LIPCA - 8 SIERPNIA 2021
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KONTAKT
WEB
outventure.life

EMAIL
jarek@outventure.life

TELEFON /
WHATSAPP
+48 882 91 81 91

outventure.life
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