
                          

 
  

    

LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEĻOTĀJU 
ASOCIĀCIJA 

 
 

Ekspedīcija  
 „UGANDA – Āfrikas aizmirstā pērle”. 

        
 22.12.2009. - 15.01.2010. 

           22.12.2009. - 08.01.2010. 
 .     

Maršruts: Entebbe  - Kampala – Muchison NP - Rwenzori kalnu grēda (Mēness kalni) – 
Margharita virsotne (5109m) – Bwindi NP (Gorillu skatīšana) –Ruanda – Vulkānu NP – 
Karisimbi vulkāns (4507m) – Bunyonyi ezers – Kampala - Ssese salas Viktorijas ezerā - 
Kampala  
 
UGANDA – Āfrikas mazpazīstamā pērle. Ezeru daudzveidība, Nīlas upe, kalnu masīvi, tropiskie meži, 
savannas, nacionālie parki un milzīga dzīvnieku pasaules dažādība padara šo zemi par Ĝoti pievilcīgu 
ceĜotājiem. Tā ir viena no retajām vietām pasaulē, kur vēl brīvā dabā mīt kalnu gorillas.  
 
Entebbe -  tulkojumā nozīmē “tronis, krēsls”. Leăenda vēsta, ka šeit reiz dzīvojis karalis, kas devis 
pavēles padotajiem no klints augšas, ko izmantojis kā troni. Pilsēta atrodas Viktorijas ezera malā 1180m 
augstumā. Tieši šeit sākās iepazīšanās ar Ugandu vairums ceĜotāju, kuri ielido Entebbes starptautiskajā 
lidostā. Līdz 1962. gadam pilsēta bija Ugandas administratīvā galvaspilsēta.  
 
Kampala – Ugandas galvaspilsēta. Līdz angĜu atnākšanai Bugandas karalis Mutesa I Kabaka tagadējo 
galvaspilsētas teritoriju izmantojis kā savu medību zonu. Mūsdienās Kampala ir lielākā Ugandas pilsēta, 
kuras centrā atrodas liels skaits viesnīcu, tirzniecības centu un Parlaments. 
 
Murchison Falls Nacionālais parks – pats lielākais nacionālais parks Ugandā. Parka teritorijā atrodas 
slavenais Muchison ūdenskritums, kas atrodas uz slavenās Nīlas upes, kas iztek no Viktorijas ezera. 
Milzīgu dzīvnieku un putnu dažādību var ieraudzīt Nīlas krastos. 

Viktorijas ezers - ir lielākais ezers Āfrikā. Lielākais tropiskās joslas ezers pasaulē, otrs lielākais 
saldūdens ezers pasaulē. No Viktorijas ezera iztek Nīlas garākais atzars –Baltā Nīla. Ezers atrodas 
vairākās valstīs – Kenijā, Tanzānijā un Ugandā. Ezerā ir vairāk kā 3000 salu, daudzas no tām ir 
apdzīvotas. Pazīstamākās salas ir Ugandas teritorijā esošās Seses salas, kuras kĜūst par aizvien 
populārāku tūrisma objektu. 

     

Seses salas –  veido salu arhipelāgu, kas sastāv no 84 salām. Salu pamatiedzīvotāju 
pamatnodarbošanās ir zvejošana, to starpā arī zvejo slavenos Nīlas asarus.  Bugala sala ir lielākā 
arhipelāgā ar labām atpūtas vietām un smilšainām pludmalēm. 
 
Rwenzori Nacionālais parks (Mēness kalni) – vienreizējs veidojums pasaules mērogā, kas dēĜ 
unikālās ainavas un floras ir iekĜautas UNESCO pasaules mantojumā. Galvenie apskates objekti ir 
gigantisku izmēru lobēlijas, virši un krustaines. „Mēness kalnu” grēda ir 110 km gara un 50 km plata. Tā 
sastāv no vairākiem atsevišėi stāvošiem kalniem, kuri savā starpā savienoti ar relatīvi augstām pārejām 



un atdalīta ar skaistām un zemām ielejām. Šeit atrodas Ugandas augstākā virsotne – Margharita 
(5109m). 
    
Kibale Nacionālais parks – mūžamzaĜo tropisko mežu zona. Vispopulārākā parkā ir lielā šimpanzu 
populācija. To daudzums ir aptuveni 500. Tāpat var sastapt meža antilopes un buĜĜus. Mežos mīt ap 325 
putnu sugu. 
 
Queen Elizabeth Nacionālais parks – visvairāk apmeklētākais nacionālais parks Ugandā. Tas ietver 
sevi brīnišėīgu ekosistēmas dažādību. Tropiskie meži mijas zaĜām pĜavām, savannā un purviem. Šeit mīt 
unikāla kokos kāpošu lauvu suga. Tāpat parkā var sastapt milzīgu begemotu, ziloĦu, krokodilu, antilopu 
un putnu populāciju. 

 Bwindi Nacionālais parks – necaurejama Bwindi meža zona. Tas arī pazīstams kā „tumsas vieta”  - 
augu, koku biezoknis. Šajā teritorijā mīt vairākas Gorillu ăimenes. Četras no tām ir pieejamas tūristiem.  
Lai apmeklētu šos varenos dzīvnieku ir laicīgi jārezervē vēlamie apmeklējuma datumi (vismaz gadu 
iepriekš). Kalnu gorillas ir Ĝoti reta cilvēkveidīgo primātu suga. Uz doto mirkli pasaulē ir sastopami 
apmēram 700 šo dzīvnieku. 

Vulkānu nacionālais parks (Ruanda) – atrodas uz Ruandas, Ugandas un Kongo DR robežas. Vēl viena 
no retajām vietām, kur mīt kalnu gorillas. Parka teritorijā atrodas seši neaktīvi vulkāni un trīs aktīvi, no 
kuriem augstākais ir Karisimbi (4507m), Ruandas augstākā virsotne. 

 Ekspedīcijas laikā ir iepējams skaistākājās Ugandas un Ruandas vietās. Iepazīties Nīlas upes sākumu, 
iepazīt brīnišėīgo un daudzveidīgo Ugandas nacionālo parku floru un faunu. Uzkāpt  Ugandas augstākajā 
kalnā Margharita (5109m) un Ruandas augstākajā virsotnē Karisimbi (4507m). Iepazīties ar Ugandas 
lielāko ezeru – Viktorija un tā salām 

CeĜojuma cena 3400.00 USD + aviobiĜete  

(datumi 22.12.2009. – 15.01.2010. ) 

 

CeĜojuma cena 2800.00 USD + aviobiĜete  

(datumi 22.12.2009. – 08.01.2010.) 

 

      


