Groepsreizen in Afrika

12 Daagse groepsreis: Oeganda Ontdekken
met Nederlandstalige begeleiding

Deze 12 daagse groepsreis door Oeganda combineert alle hoogtepunten van deze Afrikaanse
Parel. Van de Chimpansee Trekking tot Gorilla Trekking in het Bwindi Impenetrabele Forest, van
“Big five” spotten in Murchison Falls tot de boomklimmende leeuwen van Ishasha. Tijdens deze
Woni groepsreis beleeft u het allemaal.

Prijs per persoon in dubbel

4.495€

Single supplement

540€

Permits per persoon

650€

Meer info bij uw favoriete reisagent of op www.wonisafaris.be
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Dag 1: 29 juni 2019

Oeganda Entebbe

Bij aankomst, na het ophalen van de bagage en de nodige formaliteiten, worden we opgewacht door onze
lokale gids en rijden we naar The Boma Hotel in Entebbe voor overnachting.
Dag 2: 30 juni 2019

Murchison Fall National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt een mooie, maar lange rit naar het Noorden dwars door de indrukwekkend vlakke stukken van
Nakasongora, met een stop bij het Ziwa Wildlife Sanctuary. Dit is de enige plek waar je voorlopig de Witte
Neushoorns kan spotten in Oeganda. Na het bezoek staat onze lunch voor ons klaar. Diner en overnachting (
2 nachten ) in Pakuba Safari Lodge in Murchison National Park.

Dag 3: 1 juli 2019

Murchison Falls National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

’s Morgens vroeg uit de veren, opzoek naar de ‘Big 5‘ in het Noordelijkste deel van dit mooie Nationaal
Park, deze savanne met palmbomen is zeer uniek qua uitzichten en op zich al meer dan de moeite. Na een
heerlijke lunch in de lodge, staat er in de namiddag een bootsafari op de Nijl op het programma ( +/- 3u).
Deze cruise brengt ons tot aan de machtige Nijlwaterval. Deze is de sterkste waterval ter wereld. De Nijl
stort zich hier 43m naar beneden door een ravijn van slechts 8m breed. Hier gaan we van boord om aan onze
wandeling tot aan de top van de waterval te beginnen. Hier wacht onze chauffeur op ons en brengt ons terug
naar de Pakuba Safari Lodge voor diner en Overnachting.
Dag 4: 2 juli 2019

Kibale National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt naar Fort Portal waar zich het Kibale National Park zich bevindt. Deze mooie rit brengt weer
een mooi gezicht van de prachtige landschappen van Hoima en Kagadi. We overnachten 2 maal in de Crater
Safari Lodge ( in de Luxury Cottages ).
Dag 5: 3 juli 2019

Kibale National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Vrije voormiddag of je kan optioneel de Chimpansee Trekking maken die vertrek om 08u00 aan het
Kanyanchu Toeristen Center. Na de lunch (voor wie de Chimpansee trekking doet, is dit een Picknick
lunch) staat er een wandeling rond de Krater op het programma. Diner en overnachting in de Crater Safari
Lodge.
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Dag 6: 4juli 2019

Queen Elizabeth Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Deze wonderlijke reis gaat verder naar Queen Elizabeth Nationaal Park met onderweg een prachtig zicht
over de Rwenzori Mountains. In de namiddag maken we een boottocht op het Kazinga Channel. Deze 2 uur
durende cruise is de ideale uitvalbasis om nijlpaarden, vogels en een verscheidenheid aan wild van dichtbij
te bewonderen vanop het water. Diner en overnachting in de Enganzi Game Lodge.
Dag 7: 5juli 2019

South Queen Elizabeth Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt maken we een safari rit in dit mooie Nationaal Park in de Kasenyi sector. Na de lunch rijden
we verder naar het zuiden van het park gekend als Ishasha voor een avond game drive, diner en
overnachting in de Enjojo lodge.

Dag 8: 6juli 2019

Bwindi Impenetrable National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Vandaag gaat de Safari verder naar Bwindi Impenetrable Nationaal Park. Onderweg maken we nog een
Gameviewingdrive in de Ishasha sector van het Queen Elizabeth National Park op zoek naar de boom
klimmende leeuwen.. Diner en overnachting in Haven Lodge .

Dag 9: 7 juli 2019

Bwindi Impenetrable National Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt kan je facutaltatief deelnemen aan de Gorilla Trek deze duurt tussen de 2 & 8 uur . Nadat je
een Gorilla familie hebt gevonden blijf je bij hun voor ongeveer 1 uur om dan terug te keren naar het start
punt. Diner en overnachting in Haven Lodge. Voor zij die geen Gorilla trek wensen te doen kan je een
Birding wandel Safari maken of een bezoek brengen aan een lokaal dorp.
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Dag 10: 8 juli 2019

Lake Bunyonyi

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt een mooie rit naar lake Bunyonyi. Optioneel kan er nog een kanotochtje georganiseerd
worden op het meer. Diner en overnachting in Birdnest @Bunyonyi Resort.
Dag 11: 9 juli 2019

Entebbe

Ontbijt-Lunch-Diner

Vandaag transfer naar Entebbe , nog een mooie gevulde dag onderweg maken we een stop bij Igongo
Cultural Center voor onze lunch en stoppen we even op de evenaar. We nemen afscheid van onze chauffeur
voor onze vlucht terug naar Europa.
Dag 12: 10 juli 2018

terug thuis

Inbegrepen
 Vervoer in een 4x4 Safari voertuig met pop-up roof ( max 6 pers er voertuig)
 Maaltijden in vol pension vanaf de 2de dag , zoals beschreven
 2 flesjes water van 500ml per dag per persoon
 Park Ingangen en fees voor alle vermelde inbegrepen activiteiten
 Internationale vluchten
 Nederlandstalige begeleiding door Yves Coppens
 Erkende Professionele Engelstalige Gids
Niet inbegrepen
 Wasserij service en fooien
 Gorilla & Chimpanzee trekking permit ( 650€ min leeftijd = 14j, )
 Alle drankjes en persoonlijke uitgaven
 Visum (via Woni Safaris 75€ pp)
 Optionele en niet vermelde activiteiten
 Annulerings en/ of bijstandsverzekering (ten zeerste aangeraden)
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