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GABON

Czarne/serce/Mondele

GŁÓWNE/ATRAKCJE:
★ pionierska/ przeprawa! przez/tropikalny/ las/strefy/ równikowej! parku! narodowego! Minkébé! (m.in.!

★
★
★

trawersy!nurtów!rzecznych,!przecieranie!szlaków!Mukongo!=!labiryntu!wykorzystywanego!przez!dzikie!
zwierzęta! do! łatwiejszego! poruszania! się! w! gęstwinie! wszechotaczającej! zieleni,! eksploracja!
dziewiczych!terenów!=!nietkniętych!ludzką!stopą).
królestwo/dzikich/zwierząt,/m.in./bliskie!spotkania!ze!słoniami/leśnymi,/
spotkanie! z! pigmejami/ Baka/ =! ludźmi! lasów,! prowadzącymi! koczowniczy! tryb! życia! (łowiectwo,!
zbieractwo)!i!charakteryzujący!się!na!ogół!bardzo!niskim!wzrostem!(ok.!150cm),
Inselbergi/R/tajemnicze/wzniesienia/góry!położone!w!środku!puszczy!równikowej!i!oddalone!ok.!150!
km! od! najbliższej! cywilizacji.! Zostały! odkryte! w! 1999! r.! podczas! wyprawy! National! Geographics! =!
Megatranscet!prowadzonej!przez!Michael'a!Fay'a.

OPCJE/WYJAZDU/ROZSZERZONEGO:
★ wypoczynek* w*państwie* Wysp* Świętego* Tomasza* i* Wyspie* Książęcej.* Dopłata' –' 600EUR/os,' +3' dni'
(cena'obejmuje'm.in.'przelot'Libreville'C'São'Tomé'C'Libreville).

//INFORMACJE/PODSTAWOWE//
•
•
•

TYP!WYPRAWY:!extremalna.
REGION:!Gabon.
CZAS!TRWANIA!WYPRAWY:!17/dni.

•

PŁATNOŚCI
CENA!IMPREZY!TURYSTYCZNEJ:!3500/EUR,
KOSZT!PRZELOTU:!2700/R/3800/PLN.
I/rata:/3500/EUR!–!płatna'przy'zapisie.
KOSZT/PRZELOTU:/2700/R/3700/PLN,'płatny'do'35'dni'przed'terminem'rozpoczęcia'wyprawy.
Organizator' wyprawy' –' Wagabundo' Travel' –' dokonuje' rezerwacji' i' zakupu' biletów' lotniczych' po' ich'
aktualnej'cenie.'Każdy,'kto'nie'zechce'skorzystać'z'naszego'pośrednictwa'przy'zakupie'biletów'lotniczych,'
może'je'kupić'we'własnym'zakresie.

•

Cena/zawiera:

8
8
8
8
8
8
8
8

koszt!wizy!do!Gabonu,
opiekę!pilota!Wagabundo!Travel,
zakwaterowanie!wg!programu,
transport!wg!programu,
wyżywienie!wg!programu,
pozwolenia,!opłaty!wstępu!do!parków!i!rezerwatów!przyrody!wg!programu,
wszystkie!atrakcje!wg!programu,
ubezpieczenie!wraz!ze!zwyżką!za!uprawianie!sportów!ekstremalnych!(KL,!NNW).

•

8
8
8
8
8
•
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Cena/nie/zawiera:
napojów!alkoholowych!i!innych!nieprzewidzianych!w!programie,
wyżywienia!nieprzewidzianego!w!programie,
wydatków!własnych,
dodatkowych! atrakcji! nieprzewidzianych!w! programie! lub! określonych!jako!
fakultatywne,
zwyczajowych!napiwków.

Koszt/przelotu/na/trasie:

8 Warszawa!–!Libreville!–!Warszawa.
Orientacyjny! koszt! przelotów!w!klasie! ekonomicznej! wraz! z! opłatami!lotniskowymi!wynosi:!2700/ R/
3700/PLN.

//SZCZEGÓŁOWY/PLAN/WYPRAWY//
1/Dzień:/Polska/R/Gabon/(Libreville)
Spotykamy! się! na! Międzynarodowym! Lotnisku! im.! Fryderyka! Chopina! (Okęcie)! w! Warszawie! –! hala! odlotów,! przy!
stanowisku!odpraw! WAGABUNDO!Travel,! gdzie! następuje! oficjalne! rozpoczęcie! wyprawy.! Po! odprawie! lotniskowej!
odlatujemy!do!Gabonu!(Libreville).!Po!przylocie!do!Libreville!zakwaterowanie.!Aklimatyzacja.!
2/Dzień:/Libreville/R/Makokou
Całodzienny!przejazd!z!Libreville!do!Makokou.!Zakwaterowanie.
3/Dzień:/Makokou
Przygotowania!do!ekspedycji.!Zakup!prowiantu,!dopełnienie!ostatnich!formalności,!skompletowanie!ekwipunku!i!jego!
rozdzielenie!pomiędzy!tragarzy!=!pigmejów,!którzy!wyruszą!z!nami.!Ostatnie!chwile!w!cywilizacji.
4/Dzień:/Makokou/R/Minkébé
Wczesnym! rankiem!wpływamy!pirogami!w!głąb! lasu!równikowego.!Podróż!do! celu!(pierwszego! obozu)!=!zajmie! nam!
prawie! cały! dzień.! Momentami,! w! zależności! od! stanu! wody,! będziemy! zmuszeni! przenosić! pirogi.! Po! dotarciu! na!
miejsce,! rozbijamy! obóz!i!żegnamy!się!z!naszym! transportem! =! potwierdzając! koordynaty!ewakuacji,!która!nastąpi!15!
dnia!ekspedycji.
Rodzaj*i*ilość*posiłków*w*cenie:'śniadanie,'lunch,'kolacja,'o'wyznaczonych'porach.'Woda'bez'limitu.
5/Dzień/R/8/Dzień:/Minkébé
Trawers! lasu! równikowego.! Każdy! dzień! będzie! wyglądał! podobnie.! Pobudka! z! pierwszymi! promieniami! słońca.!
Śniadanie.!Zwinięcie! obozu.! ! Przemarsz!przez!zbitą! ścianę! zieleni!(drogę!torować! będziemy! maczetami).! W! południe!
krótka!przerwa!na!uzupełnienie!zapasów!wody!i!„suchy”!lunch.! Marsz.! Dwie!godziny!przed!zachodem!słońca!rozbicie!
obozu,!przygotowanie!posiłku,!poszukiwanie!źródeł!wody!w!celu!uzupełnienia!zapasów!na!kolejny!dzień.!
Dziennie!do!pokonania!będziemy!mieli!ok.!7=15km!(ok.!8=10!godzin!marszu),!w!zależności!od!ukształtowania!terenu.!Po!
drodze!poznamy!smak!dzikiego!miodu,!ugrzęźniemy!na!niejednych!moczarach,!staniemy!oko!=!oko!ze!słoniem!leśnym,!a!
być!może!natkniemy!się!także!na!cmentarzyska!tych!majestatycznych!zwierząt.
UWAGA*!!'Uczestnicy'będą'zobowiązani'do'czynnego'udziału'we'wszystkich'pracach'na'rzecz'ekspedycji.'
Rodzaj*i*ilość*posiłków*w*cenie:'śniadanie,'lunch,'kolacja,'o'wyznaczonych'porach.'Woda'bez'limitu.
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9/i/10/Dzień:/Inselbergi
Do!Inselbergów!docieramy!pod!koniec! 8!dnia!wędrówki,!jednak! dopiero!9!dnia!udajemy!
się!na!szczyt!jednego!z!nich.!
Dwa! dni! w! całości! przeznaczamy! na! eksploracje! tych! majestatycznych! gór! i! delektowanie!
roztaczającymi! się! wokół! przepięknymi! krajobrazami! dzikiej! natury,! w! najmniejszym! nawet!
stopniu!nie! skażonymi! cywilizacją.! Pierwszą! noc! spędzamy! na!szczycie! jednego! ze! wzniesień,!
skąd! podziwiamy!jeden!z!najwspanialszych!zachodów! słońca!jaki!nam! będzie! dane!przeżyć! w!
całym!naszym!życiu.!Drugiego!dnia!postaramy!się!odszukać!ukryte!nieopodal!jaskinie.
Rodzaj*i*ilość*posiłków*w*cenie:*śniadanie,'lunch,'kolacja,'o'wyznaczonych'porach.'Woda'bez'limitu.
11/Dzień/R/14/Dzień:/Minkébé
Droga!powrotna.!W!zależności!od!naszych!możliwości!fizycznych,!udamy!się!tą!samą!ścieżką!lub!okrężną.!
Rodzaj*i*ilość*posiłków*w*cenie:'śniadanie,'lunch,'kolacja,'o'wyznaczonych'porach.'Woda'bez'limitu.
15/Dzień:/Minkébé/R/Makokou

Poranna! ewakuacja! z! punktu! odbioru! umówionymi! wcześniej! pirogami.! Powrót! do! cywilizacji.! Zakwaterowanie.!
Wieczorem!świętujemy!pomyślne!zakończenia!ekspedycji.
Rodzaj*i*ilość*posiłków*w*cenie:*śniadanie,'lunch,'o'wyznaczonych'porach.'Woda'bez'limitu.
16/Dzień:/Makokou/R/Libreville
Powrót!do!Libreville.!Pożegnalna!kolacja.!Transfer!na!lotnisko.!Wylot.!
UWAGA* !!' jeżeli' z'przyczyn' logistycznych' wylot' miałby' nastąpić' kolejnego' dnia,' Uczestnicy' zostaną' zakwaterowani' w'
hotelu'5*.
17/Dzień:/Libreville/R/Polska/(Warszawa)
Przylatujemy! do! Warszawy.! Ze! łzami! w! oczach! żegnamy! się,! kończąc! naszą! wyprawę! i! z! uśmiechem! na! twarzy!
umawiamy!się!na!kolejną!wspólną!przygodę!;).

//INFORMACJE/DODATKOWE//
Ilość/Uczestników:

8 4!osoby.
Rodzaj/i/kategoria/środków/transportu/w/cenie/imprezy/turystycznej:

8 rejsowe!samoloty!linii!lotniczych!w!klasie!ekonomicznej,
8 samochody!terenowe!lub!osobowe!(np.!minivan),
8 pirogi!zmotoryzowane.
Rodzaj,/kategoria/i/położenie/obiektów/zakwaterowania/w/cenie/imprezy/turystycznej:

8
8
8
8

1!nocleg!w!Libreville!(guesthouse!3***),
3!noclegi!w!Makokou!(hostel!klasy!turystycznej),
11!noclegów!w!Minkébé!(obóz),
1!nocleg!w!Libreville!(hotel!5*****)!=!fakultatywnie,!w!zależności!od!harmonogramu!połączeń!lotniczych.

Zakwaterowanie! w! pokojach! dwu! i! więcej! osobowych,! w! zależności! od! ich!
dostępności.! Osoby! zainteresowane! zakwaterowaniem!w!pokojach!jednoosobowych!
prosimy!o!kontakt.
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Rodzaj/i/ilość/posiłków/w/cenie/imprezy/turystycznej:

8 śniadanie,!lunch,!kolacja!od!4!do!14!dnia!wyprawy,!woda!bez!limitu,
8 śniadanie,!lunch!15!dnia!wyprawy,!woda!bez!limitu.
Rodzaj/i/zakres/ubezpieczenia/w/cenie/imprezy/turystycznej:
Uczestnicy!wyprawy!organizowanej!przez!Wagabundo!Travel!są!ubezpieczeni!w!SIGNAL!IDUNA,!na!podstawie!Umowy!!
Agencyjnej!nr!201300045134.
Ubezpieczenie!obejmuje:

8 koszty!leczenia!(KL)!do!kwoty!!30.000!EUR,
8 koszty!następstwa!nieszczęśliwych!wypadków!(NNW)!do!kwoty!15.000!PLN,
R zwyżkę/ za/ uprawianie/ sportów/ ekstremalnych/ tj./ uczestniczenie/ w/ wyprawach/ do/ miejsc/
8

charakteryzujących/ się/ ekstremalnymi/ warunkami/ klimatycznymi/ lub/ przyrodniczym/ albo/ w/
ekspedycjach,
dodatkowo!istnieje!możliwość!wykupienia!indywidualnego!ubezpieczenia!w!zakresie:
•
•
•
•

bagażu!podróżnego!(BP),
turystyki!kwalifikowanej,!uprawiania!sportów!wysokiego!ryzyka!i!sportów!ekstremalnych,
następstw!chorób!przewlekłych!(dotyczy!osób!powyżej!65!roku!życia),
kosztów!rezygnacji!z!imprezy!turystycznej.

Informacje/zdrowotne:
Obowiązkowe/szczepienia/ochronne:

8 żółta!febra.
Zalecane,/nieobowiązkowe,/szczepienia/ochronne:

8 tężec,!błonica,!polio,!żółtaczka!typu!A!i!B!(tzw.!wirusowe!zapalenie!wątroby),!dur!brzuszny.
Zagrożenia/zdrowotne:!biegunka!podróżnych,!malaria!–!zalecana!profilaktyka!przeciwmalaryczna.
Szczepienia!należy!wykonać!w!odpowiednim!terminie!przed!rozpoczęciem!imprezy!turystycznej.!Zalecana!profilaktyka!
przeciwmalaryczna! powinna! być! stosowana! przed,! w! trakcie! i! po! zakończeniu! imprezy! turystycznej.! W! przypadku!
dodatkowych! pytań! lub! wątpliwości! prosimy! o! kontakt! z! lokalnym! punktem! szczepień! lub! lekarzem! chorób!
tropikalnych.! Listę! poradni! można! znaleźć! m.! in.! na! stronie! internetowej! Centrum! Informacji! Medycyny! Podróży:!
www.cimp.pl.
Informacje/o/obowiązujących/przepisach/paszportowych/i/wizowych:
Paszport!musi!być! ważny! minimum!6!miesięcy! od!daty! planowanego! powrotu!do! Polski!oraz!posiadać! dwie!wolne/
czyste! strony! bez! pieczątek.! Uczestnik! nieposiadający! paszportu! lub! posiadający! paszport,! który! utracił! ważność,!
zobowiązany! jest! złożyć! w! stosownym! terminie! wniosek! o! jego! wydanie! lub! wymianę! we! właściwym! dla! swojego!
miejsca! zameldowania! Urzędzie! Wojewódzkim.! Termin! odbioru! paszportu! określa! organ! wydający! dokument! w!
momencie!przyjmowania!wniosku!paszportowego.!Przeciętny!czas!oczekiwania!na!wydanie!paszportu!w!Polsce!wynosi!
do!30!dni.
Wiza.!
Gabon.

Uczestnik! zobowiązany! jest! do! posiadania! ważnej! wizy! turystycznej,! można! ją! uzyskać! w!
placówkach! dyplomatycznych! tego! kraju.! Uczestnik! może! uzyskać! wizę! za!pośrednictwem!
Wagabundo! Travel.! Szczegółowe! informacje! na! temat! uzyskania! wizy! i! terminów! z! tym!
związanych!dostępne!są!u!Organizatora!–!Wagabundo!Travel.
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Dla/osób/dolatujących/indywidualnie:

8 rozpoczęcie!programu!imprezy!turystycznej:!Libreville,
8 zakończenie!programu!imprezy!turystycznej:!Libreville.
Termin/ powiadomienia/ Uczestnika/ o/ ewentualnym/ odwołaniu/ imprezy/ turystycznej/ z/ powodu/
niewystarczającej/liczby/zgłoszeń:

8 30!dni!przed!rozpoczęciem!imprezy!turystycznej.

//KONTAKT//
WAGABUNDO!Travel
Paweł!Wojtyszyn
Karpacka!23a/5
54=617!Wrocław
www.wagabundotravel.pl
Tel.!(+48)!71!7109697
Fax.!(+48)!71!7231191
Kom.!(+48)!503!582!584
Sat.!(+88216)!30003170
e=mail:!biuro@wagatr.pl,!biuro@wagabundotravel.pl

Konto!w!PLN:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL21!1910!1048!2415!7091!9251!0003
Konto!w!USD:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL64!1910!1048!2415!7091!9251!0005
Konto!w!EUR:!Deutsche!Bank!Polska!S.A.!numer:!PL91!1910!1048!2415!7091!9251!0004
SWIFT:!DEUTPLPX
Program' ten'chroniony'jest'art.' 23' ustawy'z' 23'kwietnia' 1964'r.' Kodeks' cywilny'(Dz.'U.' Nr' 16,'poz.'93'ze' zm.)' oraz' ustawa' z' 4'lutego'1994' r.' o'prawie' autorskim' i' prawach'pokrewnych'(Dz.' U.'z'2006'
r.,' Nr' 90,' poz.' 631' ze' zm.).' Eksploatacja' tego' programu,' jego' udostępnianie' w' celach' komercyjnych,' przerabianie' albo' inne' naruszanie' w' całości' lub' w' części,' bez' pisemnej' zgody' twórcy,' jest'
zabronione'pod'groźbą'sankcji'przewidzianych'w'art.'24'i'448'kodeksu'cywilnego'oraz'w'art.'78880'i'1158123'ustawy'o'prawie'autorskim'i'prawach'pokrewnych.

