Privé Safaris in Afrika

Hoogtepunten van Oeganda
Een 10 daagse internationale groepsreis

Afreis data ( min 4 pers max 12 ) :

26 jan, 28 feb, 7 mei, 26 juni, 29 juli, 19 aug, 19 sept, 4 okt, 7 nov, 11 dec 2019
PRIJS PER PERSOON : 3850€

Single supplement : 880€

Inbegrepen:
Overnachting en maaltijden zoals beschreven
Transport in een volledig uitgerust Safarivoertuig
Game drives en activiteiten beschreven zoals beschreven
Inkomgelden in de parken
Professionele gids
Niet inbegrepen:
Reisverzekering en visum
Internationale vluchten
Pre en post nachten
Optionele activiteiten
Dranken en persoonlijke uitgaven
Lokale verplichtte bijdrage: 750$ bij boeking bij te betalen
Deze verplichtte lokale bijdrage is de complete kost van lokale betalingen die de gids van dag tot dag maakt
om de reis vlot te laten verlopen. Deze bestaat onder andere uit lokale taksen aan de Nationale parken, lokale
inkomgelden voor bepaalde attracties, drinkgelden voor lokale gidsen enz...
Prijzen onder voorbehoud van wisselkoers van 6 juni 2018, verhoging van inkomgelden enz…

Meer informatie bij je favoriete reisagent of op www.wonisafaris.be

Privé Safaris in Afrika
Detail Programma
Dag 1: Entebbe
Meet en greet in de luchthaven en transfer naar de Best Western Premier Hotel of gelijkwaardig.
Dag 2: Entebbe – Murchison Falls (o l d)
Vroeg vertrek naar Murchison Fall. Onderweg is er picknicluch voorzien en een stop bij het Ziwa Rhino
Wildlife Ranch. Overnachting in Paraa Safari Lodge of gelijkwaardig
Dag 3: Murchison Falls (o l d)
Na het ontbijt maakt u een boottocht langs de magnifieke waterval. Nijlpaarden en krokodillen zijn er in
overvloed. Na de lunch in de lodge volgt er nog een late namiddag game drive.

Dag 4: Murchison Falls- Hoima (o l d)
Na een vroeg ontbijt begint u aan een game drive door het schilderachtige Buligi gebied, waar de Victoria
Nijl door het Albertmeer gaat en de Albert Nijl vormt. Hier kun je het grote wild zoals olifanten, giraffe,
buffels enz verwachten. In de namiddag volgt de rit naar Hoima. Diner en overnachting in het Hoima
Cultural Lodge of gelijkwaardig.
Dag 5: Hoima –Kibale (o l d)
Vanochtend een mooie maar lange rit rit naar Kibale National Park doorheen het groene landschap van de
Riftvallei met onderweg een pickniclunch. Diner en overnachting in Primate Lodge of gelijkwaardig.
Dag 6: Chimptrekking Kibale (o l d)
Vanochtend vroeg wordt je opgehaald en naar het Visitor Centre gebracht voor een korte briefing en start
van je Kibale Chimp trekking-ervaring. Na de middag transfert naar het Queen Elizabeth National Park.
Diner en overnachting in het Park view Safari Lodge of gelijkwaardig.
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Dag 7: Kibale – Queen Elizabeth National Park (o l d)
Na het ontbijt een game drive in het Queen Elizabeth National Park gebracht. Begrijpelijkerwijs de
populairste toeristische bestemming van Oeganda. Het park heeft diverse ecosystemen, waaronder
uitgestrekte savanne, schaduwrijke, vochtige bossen, glinsterende meren en vruchtbare wetlands. De rit is
één lange Safari rit. In de namiddag staat er nog een Kazinga Channel Boat Cruise op het programma.
Overnachting in Park View Safari Lodge of gelijkwaardig.

Dag 8: Queen Elizabeth National Park – Bwindi (o l d)
Na het ontbijt kunt u genieten van ochtend game drive op weg naar Bwindi Impenetrable Forest National
Park. Middag ter vrije besteding of geniet van een van de verschillende optionele activiteiten die
beschikbaar zijn in de omgeving. Overnachting in The Haven of gelijkwaardig.
Dag 9: Gorilla Trekking Bwindi (o l d)
Na een vroeg ontbijt wordt u naar het hoofdkwartier van het park gebracht voor een korte briefing, waarna u
het bos in gaat en uw Gorilla-trek begint (houd er rekening mee dat u mogelijk een rit moet maken naar het
startpunt van uw trekking). De trekking kan behoorlijk inspannend zijn, dus een goede loopconditie is
essentieel!
Dag 10: Bwindi – Lake Mburo National Park (o l d)
Vertrek naar Lake Mburo National Park en in de late namiddag een boottochtje. Diner en overnachting in
Mihingo Lodge of gelijkwaardig.

Dag 11: Kampala (o l )
Na het ontbijt terug naar Kampala. Als de tijd het toelaat kan u nog stoppen voor wat shopping of foto’s aan
de evenaar.
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