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21 daagse reis naar Uganda
Dag 1: Welkom in Uganda!
8 Juni 2019

Een taxi van guesthouse in Entebbe zal jullie ophalen op het vliegveld.
Welkom in Uganda en geniet van jullie eerste nacht in de parel van Afrika.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Via via guest house (self-contained rooms)
Ontbijt inbegrepen
15 min

Dag 2: Transfer to Lake Bunyonyi.
9 Juni 2019

Heel vroeg in de ochtend beginnen jullie met de reis van Entebbe naar Africa’s diepste Lake
(Bunyonyi) wat letterlijk betekent lake of small birds. Bij aankomst hebben jullie na het
inchecken een lunch aan de oevers van het meer, daarna is de tijd vrij te besteden. Je kunt hier
canoën, zwemmen, fietsen etc.

Accommodatie
Maaltijden

7 uur
Overland Resort (Furnished safari tents)
Vol pension

Dag 3: Gorilla Tracking in Bwindi Forest
10 Juni 2019

Vandaag is de grote dag…jullie zullen vroeg opstaan om je voor te bereiden op een ontmoeting
met een van de zachte reuzen van Bwindi’s: De zeldzame berggorilla’s. Voor veel mensen is dit
een van de grote highlights in Uganda.
Bwindi Impenetrable Forest roemt mountain gorillas. Het gebied heeft ook 5 andere soorten
primaten, 113 zoogdieren, 200 soorten vlinders en 360 soorten vogels.
The gorillas die je gaat zien behoren tot een van de familiegroepen die de aanwezigheid van
mensen kunnen tolereren voor een korte periode elke dag.
Jullie ranger gids zal signalen krijgen van de vorige gorilla tracking inclusief mest, nesten en
gekauwde bamboo scheuten om de gorilla’s te gaan vinden. Je volgt een spannende wandeling
langs beboste hellingen, verstrengelde wijnstokken, struiken en bamboo voordat je uiteindelijk
de gorilla familie bereikt.

De tijd voordat je de gorilla’s bereikt kan tussen de 2 en de 7 uur zijn. Als de Gorilla’s zijn
gevonden hebben jullie maximaal een uur om erbij te blijven.Om face to face te staan met de
Gorilla’s is echt een geweldige emotionele ervaring.
Reistijd
Accommodatie
Maaltijden

2 uur
Overland Resort (Furnished safari tents)
Alle maaltijden

Dag 4: Traveling to Ishasha
11 Juni 2019

In de ochtend na het ontbijt reizen jullie naar Ishasha sector. Na 6,5 uur reizen bereiken we de
mooie graslanden van Ishasha.
Na de lunch hebben jullie je eerste auto safari door de graslanden op zoek naar de prachtige en
slimme Leeuwen in de bomen. Buiten de Leeuwen zien jullie ook veel Uganda kops (antilopen),
warthogs (wrattenzwijnen) buffels, baboon’s (apen) etc.

Reistijd
Accommodatie
Maaltijden

6.5 uur
Enjojo lodge. ( gemeubileerde safari tent)
Vol pension

Dag 5: Ishasha / Queen Elizabeth National Park
1h Juni 2019

Deze ochtend gaan jullie voor nog een auto safari en daarna zullen we aankomen in Queen
Elizabeth National Park. Op de mooie campsite van Bush Lodge hebben jullie voldoende tijd om
te relaxen. In de avond hebben jullie de eerste auto safari door het Queen Elizabeth National
Park.
Reistijd
Accommodatie
Maaltijden

2 uur
Simba lodge camp. (Self-contained bandas)
Vol pension

Queen Elizabeth is Uganda’s op een na grootste park, gelegen aan de voet van de majestic
Rwenzori Mountain range, aangrenzend aan Lake Edward en Lake George. In het park zie je
veel Uganda kob’s, warthog’s and waterbuck’s. Wees voorbereid op enorme aantallen

nijlpaarden en olifanten en houd je ogen open voor een slapend luipaard in de zon. Leeuwen zijn
vaak waar te nemen zowel in als bij de intreding van het park.

Dag 6: Queen Elizabeth National Park
13 Juni 2019

Vandaag vertrekken we om 6.30 voor een lange auto safari om de zonsopgang te zien. We gaan
op zoek naar het wildleven en waarschijnlijk zien we de: olifant, buffel, leeuw, waterbok,
luipaard, Uganda kob en veel wrattenzwijnen.
Na de lunch, nemen we de bootsafari langs het Kazinga kanaal, tussen Lake George and Lake
Albert.
Hier zien jullie veel nijlpaarden en een variatie van andere dieren die naar de waterplaats komen
om te drinken of zich te wassen. Dit is ongetwijfeld ook een van de highlights van jullie trip.

Na de boot safari gaan jullie naar de mooie fauna en flora wat bekend staat als de aandrijving van
de krateraard.
Accommodatie
Maaltijden

Simba Lodge camp.(Self- contained rooms)
Vol pension

Dag 7: Traveling to Kibale.
14 Juni 2019

Na het ontbijt komen jullie aan in Kibale forest camp. Een hele mooie lodge midden in de jungle
waar je verschillende soorten apen ziet springen van boom naar boom op zoek naar voedsel.

Reistijd
Accommodatie
Maaltijden

3 uur
Kibale Forest Camp (Furnished safari tent)
Vol pension

Dag 8: Chimpanzee tracking.
15 Juni 2019

Vandaag is een avontuurlijke dag. Na een vroeg ontbijt gaan we diep het bos in voor de
chimpanzee tracking. Deze tracking is zeer veilig en wordt uitgevoerd door de wildlive autoriteit
in Uganda. Chimpansees zijn vanuit hun natuurlijk gedrag gewend aan mensen.

Na de tracking gaan jullie weer terug naar de lodge om te relaxen.
Aan het eind van de middag hebben jullie een moeraswandeling.
Accommodatie
Maaltijden

Kibale Forest Camp (Furnished safari tent)
Vol pension

Dag 9: Traveling to Murchison Falls
16 Juni 2019

Vroeg in de ochtend reizen we naar Murchison falls National Park. De reis is het waard vanwege
het prachtige landschap en vriendelijke mensen die hier in de omgeving wonen. Jullie komen op
tijd aan in de accommodatie waar jullie heerlijk kunnen relaxen.
Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Redchilli (Furnished safari tent)
Alleen ontbijt inbegrepen
7 uur

Dag 10: Murchison Falls N.P
17 Juni 2019

Na een vroeg ontbijt is er een ochtend auto safari waarin jullie weer verschillende dieren kunnen
spotten zoals: buffels, giraffe, olifanten en vele andere dieren afhankelijk van het geluk van die
dag. Deze safari zal duren tot aan de lunch tijd.

We komen weer terug bij de lodge voor de lunch. Na de lunch gaan we naar de basis van
Murchison Falls voor een boot safari. Hier zien we de crocodillen, honderden nijlpaarden,
buffels, watervogels, apen en al het andere wild wat de Nijl aantrekt. De boot zal aankomen aan
de onderkant van de 43 meter hoge Murchison Falls, die je benadert met een daverend geluid.
Dit is een van de safari highlights. .
Na de boot safari is het ondertussen weer tegen de avond. De chauffeur/gids zal jullie weer terug
brengen naar de lodge om vervolgens van jullie diner te kunnen genieten.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Fort Murchison (Furnished safari tents)
Vol pension
2 uur vanaf de bootsteiger

Dag 11: Traveling to Kidepo valley N.P
18 Juni 2019

Na het ontbijt vertrekken jullie naar Kidepo valley national park. Kidepo ligt in de ruige valleien
grenzend aan Sudan en Kenia. Hier checken we in bij jullie accommodatie en hebben later in de
middag/vroeg in de avond een auto safari.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Kidepo Savanah Lodge (Furnished safari tents)
Vol pension
4 uur

Dag 12: Kidepo Valley national park
19 Juni 2019

Vandaag is er een vroege ochtend safari en een avond safari in Kidepo valley national park.
Accommodatie
Maaltijden

Kidepo Savanah Lodge (Furnished safari tents)
Vol pension

Dag 13: Traveling to Moroto
20 Juni 2019

Na het ontbijt gaan jullie op weg naar Moroto waar het avontuur van de culturen beginnen.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Karatunga guests house (Self-contained safari tents)
Vol pension
5 uur

Dag 14: Moroto
21 Juni 2019

Vroeg in de ochtend is er een culturele wandeling door de vallei van Mt Moroto, de hoogste berg
van Karamoja. De berg wordt bewoond door een van de Uganda’s kleinste stam, de Tepeth. Dit
zijn de inheemse bewoners van de Karamoja vliegtuigen die ontsnapte in de bergen toen de
Karimojong zich vestigde op hun land.

In de middag gaan jullie het traditionele leven beleven van de mensen hier zoals het bereiden van
basisvoedsel, oogsten, het maken van kralen, hoe je met pijl en boog moet schieten en het
traditionele worstelen op een vriendelijke manier. We sluiten deze middag af door wat tijd door
te brengen met de Nomaden.
Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Karatunga guest house (Self-contained safari tents)
Vol pension
5 uur

Dag 15: Traveling to Sipi falls
22 Juni 2019

Na een reis van 4 uur zijn we in het paradijs van Sipi falls. Nabij Sipi falls heb je 3 series van
watervallen die op de rand liggen van de berg Elgon. Aan de voet van Mt. Elgon zijn een aantal
activiteiten mogelijk. In de namiddag is er een wandeling naar alle drie de watervallen. Dit zal je
belonen met verbluffende uitzichten en een wilde douche van opspattend water van de
watervallen.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Lacam lodge (Furnished safari tents)
Vol pension
5 uur

Dag 16: Sipi falls/Jinja
23 Juni 2019

Vroeg in de ochtend gaan jullie naar een koffie tour. Je ontmoet hier locale boeren die jullie in
alle stappen laten zien hoe koffie geproduceert wordt, van het begin tot het eind.

Hierna zullen we doorreizen naar Jinja.
Jinja is een van de oudste steden van Uganda. Jinja is omringd door de River Nile. Er zijn veel
activiteiten van watersport zoals raften, kajakken, een boottocht, bungee jumping en nog veel
meer.
Bereid je voor op een van de activiteiten voor morgen.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Nile river Explores (Furnished safari tents)

Alleen ontbijt inbegrepen
5 uur

Dag 17: Jinja
24 Juni 2019

Afhankelijk van jullie keuze van de actvitieiten vandaag wordt het zeker een spectaculaire dag.
Accommodatie
Maaltijden

Nile river Explores (Furnished safari tents)
Alleen ontbijt inbegrepen

Dag 18: Traveling to Kampala
25 Juni 2019

Na een later ontbijt gaan we vandaag op weg naar Kampala, de hoofdstad van Uganda. Jullie
gaan direct naar de accommodatie voor een ontspannen middag aan het zwembad.
Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Redhill (Non self-contained rooms)
Alleen ontbijt inbegrepen
5 uur

Dag 19: Kampala city
26 Juni 2019

Na het ontbijt gaan we op weg voor een stads tour. Jullie gids zal jullie de bijzondere dingen in
deze stad laten zien zoals de enorme markten, paleis van de koning, Gadhafi’s moskee ,
monumenten en nog veel meer.
Accommodatie
Maaltijden

Redhill (Non self-contained rooms)
Alleen ontbijt inbegrepen

Day 20: Kampala city
27 Juni 2019

Jullie zullen in de middag naar Entebbe gaan om daar nog een paar uur door te brengen in de
dierentuin Uganda Wildlife Education Centre. (Zoo). Je kunt ervoor kiezen om de dieren te
voeren of heel dichtbij de dieren te kunnen komen die niet gevaarlijk zijn. Maar jullie kunnen
ook door de dierentuin lopen, nog nagenietend wat jullie deze reis allemaal in het wildleven
gezien hebben.

Accommodatie
Maaltijden
Reistijd

Via via guest house (self-contained rooms)
Alleen ontbijt inbegrepen
40 minuten

Dag 21: Entebbe.
28 Juni 2019

Afhankelijk van jullie terugvlucht brengt de chauffeur/gids jullie naar het vliegveld van Entebbe
We hopen dat jullie een onvergetelijke reis hebben als jullie voor Rafiki reizen kiezen en wij zijn
uiteraard heel benieuwd hoe jullie ervaring dan is geweest, en horen graag jullie verhalen.

De maaltijden op de lodges in de nationale parken zijn allemaal vol pension.

