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UGANDA AUTHENTIC TOURS
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DAG 01

Brussel-Entebbe

Op deze dag start je avontuurlijke reis naar Oeganda, de parel 
van Afrika. Je vliegt met SN Brussels Airlines of een andere 
luchtvaartmaatschappij naar Entebbe. Bij aankomst in Entebbe 
(Oeganda) staan Liesbeth en twee Oegandese/Engelstalige chauffeurs 
van Wanyampori je op te wachten voor het verdere verloop van de 
reis. Tijdens het hele traject word je door Liesbeth van Wanyampori 
begeleid.

Kampala & overnachting
Na aankomst in Entebbe volgt er een rit van ongeveer een uur richting 
de hoofdstad Kampala, naar je eerste verblijfplaats in het Kaazi Beach 
Resort. Bij aankomst in de lodge verwelkomen we jullie op het terras 
met een hapje en een drankje en overlopen we het verloop van de 
reis.

DAG 02

Kampala - Sipi falls

Vandaag nemen we een vroege start (7u). We reizen naar het 
Kapchorwa district in het oosten van het land langs één van de drukste 
transportroutes naar Kenia. Daar aangekomen beginnen we onze trip 
met een bezoek aan de Sipi watervallen.

Maar voor we Kampala definitief achter ons laten, gaan we eerst 
geld wisselen in één van de wisselkantoren in de stad. Hier kan je al 
een vleugje opsnuiven van de hectische sfeer die de stad uitademt. 
Let vooral op de fietsen en de bromfietsen, boda boda, en wat de 
Oegandezen erop slagen te vervoeren.

Lunch
Na een rit van vijf uur bereiken we onze bestemming: de Sipi River 
Lodge, waar we lunchen.

Sipi Falls
In de namiddag maken we een wandeling naar de drie watervallen, 
waarvan de hoogste op 100 m ligt. Onze wandeling voert ons 
doorheen typisch Afrikaanse dorpen en verschillende vegetaties. 
Onderweg zien we bloemen, riviertjes en kameleons. Het vertrekpunt 
is aan de lodge.

Overnachting
We keren terug naar de lodge voor het avondmaal.

DAG 3

Natuurwandeling in Mount Elgon Nationaal Park

Vandaag ontbijten we om 7u. Om 7u30 rijden we vanuit de lodge naar 
de ingang van het Mount Elgon NP. Onderweg komen we misschien 
Oegandese kinderen tegen die hun ouders helpen bij het sprokkelen 
van hout. Aan de ingang van het park wacht een ranger ons op om 
een natuurwandeling van ongeveer 5 km naar de wondermooie 
Chebonet watervallen te maken. We wandelen door het woud en 
bereiken de Kapkwai rots, een ideale plek om het uitgestrekte 
landschap te bewonderen. De route is ook een paradijs voor 
vogelliefhebbers. Maar liefst 100 soorten vogels kunnen hier gespot 
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worden, waaronder toerako’s, honingzuigers en zwarthalsbaardvogels.

Lunch
Voor de lunch bereiden we vandaag onze eigen maaltijd: matoke 
(gestoomde banana) met notensaus en kip, een traditioneel 
Oegandees gerecht.

Overnachting

Na de ko�etour wandelen we naar de Sipi River Lodge, waar 
we uitgebreid dineren en nadien gebriefd worden over het vervolg 
van onze reis.

DAG 4

via Lira naar Packwach

Vandaag rijden we verder naar het noorden van het land. Na 
anderhalf uur maken we een stop in Kumi. Van daaruit brengen we 

rotsschilderingen zijn ongeveer 400 jaar oud en zijn ontstaan toen de 
grotten dienden als schuilplaats tegen vijanden.

Lunch in Lira
Na drie uur rijden bereiken we Fort Murchison. De eerste nacht slapen 
we buiten het park. Zo sparen we een extra dag toegangsgeld uit, 
maar ook omdat de laatste ferry naar Murchison River Lodge om 19u is 
en we ons zo niet hoeven te haasten om onze bestemming op tijd te 
bereiken.

Overnachting
Fort Murchison (1ste nacht buiten het park).

DAG 5

Ochtendsafari en boottocht naar de watervallen

Vandaag rijden we om 6u30 het Murchison National Park in, het 
ideale moment om de wilde dieren te zien in de vrije natuur. Je 
kan hier verschillende diersoorten bewonderen zoals olifanten, de 
unieke Rothschild-gira�en, bu�els, luipaarden, leeuwen, Oeganda-
waterbokken, Jackson- hartenbeesten, oribi’s en wrattenzwijnen.

Oeganda telt meer dan 1000 verschillende vogelsoorten, waaronder 
465 in dit park alleen. De jacana, de zadelbekooievaar, de Goliath-
reiger, de heilige ibis, de grijze reiger, de koereiger zijn er slechts 
enkele die je hier kan spotten.

Nijlpaarden- pool 
Tijdens de game drive maken we een stop aan de nijlpaardenpoel. 
Overdag zal je zelden een nijlpaard zien op het droge want dan 
zoeken ze verkoeling in het water. Pas ’s avonds verlaten ze het water 
om te grazen. Een nijlpaard kan ’s nachts tot 15 km ver wandelen.

Lunch
Na de game drive nemen we de ferry om de Nijl over te steken naar 
de Murchison River Lodge voor een heerlijke lunch.  © Rene Heylen
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Murchison Falls
Om 15 uur nemen we de boot naar de top van de watervallen. Tijdens 
een tocht van ongeveer anderhalf uur varen we langs krokodillen, 
nijlpaarden en verschillende vogelsoorten (neushoornvogels, 
visarend). We komen ook een rots tegen waarin ijsvogels huizen. 
Nadat we de Murchison Falls (watervallen) van op afstand 
gefotografeerd hebben, verlaten we de boot en gaan al klimmend 
naar de top van de watervallen. Het uitzicht is adembenemend: 
miljoenen liters water vloeien hier samen om via een zeven meter 
brede waterval naar beneden te storten.

Overnachting
De chauffeurs komen ons ophalen boven aan de watervallen. We 
rijden naar de Murchison River Lodge voor het avondmaal.

DAG 06

Boottocht naar de Delta en namiddag game drive

Vandaag nemen we een privéboot naar de Delta. De ideale plek 
om vogels te bezichtigen. Wie weet krijgen we zelfs de zeldzame 
schoenbekooievaar te zien. Je zal ook de typische bomen opmerken 
waarin de wevers (vogelsoort) hun nestjes bouwen.

De boot vaart op het Albertmeer (500 meter diep) richting de Delta. 
Soms zie je de vissers hun netten uitwerpen voor dagelijkse visvangst 
in de Deltastreek, maar deze excursie is door de grote hoeveelheid 
vogels vooral een must voor de vogelliefhebber.

Lunch 
De chauffeurs komen ons ongeveer drie uur later ophalen om door het 
wildpark terug te keren richting Murchison River lodge voor de lunch. 
Na de lunch kan je een verfrissende duik in het zwembad nemen en 
genieten van het fenomenaal uitzicht van de Murchison River lodge.

Game drive
Om 16u nemen we de ferry en vertrekken we op game drive. Dan daalt 
de temperatuur en worden de dieren terug actief na hun heerlijk luie 
siësta.

Overnachting
Na de game drive gaan we terug naar Murchison River Lodge 
voor onze laatste overnachting, inclusief avondmaal, ontbijt en 
meeneemlunch. Je kan je ervaringen en foto’s van het park op het 
gezellige terras delen of gewoon uitrusten, zodat je klaar bent voor de 
volgende dag vol nieuwe indrukken.

DAG 07

Naar Kibale Forest

Vandaag hebben we een reisdag voor de boeg, richting Kibale Forest, 
waar we later op de namiddag zullen aankomen. Je kan al stiekem 
beginnen dromen over de chimpansee gewenningservaring die 
morgen op het programma staat.

Vergeet vooral niet te genieten van de route die je vandaag aflegt. Je 
zal verschillende theeplantages zien en onze chauffeur zal de nodige 
stops maken om foto’s te nemen.

 © Rene Heylen
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Het is interessant om te zien hoe inventief de Oegandezen zijn bij het 
theeplukken. Hun werkmethode kan je hier van dichtbij ontdekken. 
Rond 1900 ontstonden de theeplantages in Oeganda. In eerste 
instantie waren ze kleinschalig maar in 1930 werden ze door de 
Aziaten en Europeanen verenigd in grotere coöperatieven. Dat is tot 
op vandaag nog steeds te merken aan de talrijke plantages.

Lunch
We picknicken op een leuk plekje langs de weg.

Fort Portal
We rijden voorbij Fort Portal. Deze plek dankt haar naam aan Sir 
Gerald Portal, een ontdekkingsreiziger die in Oost-Afrika werkte. Hij 
kende de gewoontes en tradities van de verschillende volkeren en 
werd daarom ingeschakeld om te bemiddelen tussen de Britten en het 
Banyorovolk.

Hierbij gaf hij de opdracht om een fort te bouwen. Kort nadat het fort 
voltooid was, overleed Sir Portal aan malaria. 

Het terrein waarop het fort gebouwd was is nu een golfterrein. Er zijn 
nog enkele restanten van het fort te zien.

Na Fort Portal duurt het nog een klein uur voor we aankomen in 
onze lodge, waar we aan het avondmaal gaan en onze reisplannen 
overlopen.

Overnachting
We overnachten in de eco-lodge Kibale Forest Camp. Beleef een 
unieke nachtrust met op de achtergrond de omgevingsgeluiden van 
deze prachtige natuur.

We verblijven twee nachten in Kibale Forst Camp. Op het menu kan je 
kiezen uit vis, vlees of vegetarisch.

DAG 08

Chimpansee gewenningservaring

Vandaag brengen we een ganse dag door bij de chimpansees in 
het Kibaleregenwoud. Kibale Forest Camp ligt op een half uur rijden 
van de startplek waar we kennismaken met de chimpansees. We 
vertrekken vroeg in de ochtend (6u) met een lokale ranger naar de 
plaats waar de chimpansees in hun nest geslapen hebben. Zo kan je 
hen een ganse dag volgen terwijl ze ontwaken, zoeken naar voedsel, 
enz.

In het Kibaleregenwoud leven maar liefst dertien soorten primaten 
waaronder de zwartwitte franjeapen, de roodstaartmeerkatten, de 
zeldzame l’Hoëstmeerkatten, vervets, grijze mangabeys en natuurlijk 
ook de chimpansees.

Lunch
We zoeken een plekje in het Kibaleregenwoud en kunnen hier 
genieten van onze picknick lunch.

Bigodi moeras
Na de lunch komen de chau�eurs ons ophalen voor een wandeling 
door het Bigodimoeras. Daar krijg je kans om verschillende aapjes, 
vlinders en de Great Blue Turaco te zien.

Overnachting
In de late namiddag keren we terug naar onze oase van rust 
(avondmaal, ontbijt, lunch). 

 © Rene Heylen
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DAG 09

Naar Queen Elizabeth National Park

Rond 8 uur zetten we onze reis verder naar Queen Elizabeth National 
Park (1978 km²). Het park bestaat uit het noordelijke gedeelte, Mweya, 
en het zuidelijke gedeelte, Ishasha.
Dit park werd genoemd naar de Britse Koningin Elizabeth II nadat ze 
er in 1954 een bezoek aan bracht.

De rit zal een drietal uur duren. Het traject loopt via lokale dorpjes 
waar je vooral veel matoke zal zien dat in bundels op de fiets vervoerd 
wordt. Geen gemakkelijke opdracht, maar het levert wel fotogeniek 
materiaal op.

Lunch
We lunchen in Katara Lodge, je volgende verblijfplaats. Bij Katara krijg 
je een heerlijke viergangenmenu voorgeschoteld.

Game-drive
’s Namiddags gaan we op game drive. Hopelijk kunnen we een 
leeuwenfamilie of een roedel jakhalzen spotten.

Overnachting
’s Avonds genieten we opnieuw van een viergangenmenu. We dineren 
met gezellige lichtjes en met uitzicht op het park. Om een speciale 
nacht te beleven is er in elke cottage een extra bed met muskietennet 
en wielen voorzien zodat je die kan buitenrollen om te slapen onder 
de sterrenhemel en te genieten van de nachtelijke geluiden van de 
dieren. 

DAG 10

Queen Elizabeth National Park

Vandaag word je vroeg aan het ontbijt verwacht want om 6u30 
verlaten we de lodge voor een safari in het park.

Je krijgt de kans om olifanten, leeuwen, waterbokken, jakhalzen, 
hyena’s en vooral veel Ugandan Kobs te zien want in Queen Elizabeth 
Park hebben de kobs hun ‘ontmoetingsplaats’. De Oegandese kob 
(de Oeganda-waterbok) is een antilopensoort die te vinden is in 
open vlaktes. Ze zijn roestbruin van kleur en te herkennen aan hun 
achterover buigende hoorns, die tot 40 à 50 cm lang kunnen worden. 
Tijdens de safari maken we een stop aan het zoutmeer.

Lunch
We lunchen in de Mweya Lodge.

Boottocht langs het Kazinga kanaal 
In de namiddag is er een boottocht gepland op het Kazingakanaal. Het 
kanaal is de verbinding tussen het Edwardmeer en het Georgemeer.

Tijdens deze bootexcursie heb je de kans om drinkende olifanten 
te zien. Vooral tijdens het droge seizoen komen ze hier drinken en 
baden langs de oevers van het kanaal. Ook buffels, nijlpaarden en 
opnieuw ontzettend veel vogels vertoeven hier graag. De boottocht 
duurt twee uur en nadien rijden we het park uit terug naar Katara 
Lodge.

Overnachting
Hier genieten we opnieuw van een rijkelijke viergangenmenu. Na het 
vallen van de avond is het heerlijk relaxen onder de sterrenhemel.

 © Rene Heylen
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DAG 11

Naar Ishasha

Vandaag rijden we richting Ishasha, het zuiden van het Queen 
Elizabeth National Park.

Lunch 
We lunchen in de Enjojo Lodge.

Safari 
Om 16u gaan we drie uur op safari om naar de boomklimmende 
leeuwen te speuren.

Overnachting
Na een driegangendiner kunnen we nog nagenieten bij het kampvuur.

We slapen in de cottages die gebouwd zijn met authentieke 
materialen.

DAG 12

Fietstocht + naar Buhoma

Vandaag slapen we uit en genieten we van de oase aan rust die 
Enjojo Lodge biedt. In de voormiddag kunnen we een twee uur 
durende fietstocht maken in de buurt van Enjojo Lodge. We rijden 
door dorpjes en bezoeken lokale boerderijen.

Na de lunch zetten we onze reis verder naar Buhoma Community 
Restcamp, waar we twee nachten logeren, en met als hoogtepunt de 
gorillatrekking. Buhoma Community Restcamp is namelijk vijf minuten 
wandelen van het vertrekpunt van de gorillatrekking.

Overnachting
In Buhoma Community Restcamp worden avondmaal, ontbijt en lunch 
voorzien.

DAG 13

Gorillatrekking in Bwindi National Park

Vandaag is de grote dag! Een van de hoogtepunten van deze trip. We 
gaan op gorillatrekking. In de hele wereld zijn er nog 650 berggorilla’s 
en de helft van deze kolonie leeft in het Bwindi National Park in 
Oeganda (331 km²).

De trekking gebeurt in groep met maximum acht personen per groep. 
We maken kennis met twee groepen/families gorilla’s.

Na het ontbijt verzamelen we om 8 uur voor de briefing. Buhoma 
Lodge ligt op wandelafstand van het vertrekpunt van de 
gorillatrekking. Elke groep wordt begeleid door één of meerdere 
rangers. Vroeg diezelfde ochtend zijn er al rangers vertrokken om 
de gorilla’s op te sporen. Ze starten hun zoektocht op de plaats waar 
de gorilla’s de dag voordien het laatst gespot werden. Ze volgen de 
sporen van uitwerpselen en bamboetakken. Deze rangers staan in 
contact met de rangers die ons door het Bwindi National Park zullen 
gidsen.

Ieder van ons wordt begeleid door een drager, die je rugzak zal 

 © Rene Heylen
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bijhouden maar ook, indien nodig, je een hand zal geven bij moeilijk 
begaanbare paden of een duw bij het klimmen.

Certificaat
Na de trekking krijg je een certificaat als bewijs dat je de gorilla’s 
effectief gezien hebt.

Inspanningsniveau van de gorillatrekking
Een gorillatrekking kan twee tot zes uur duren. De duur en het 
inspanningsniveau van de trekking hangt af van waar de gorilla’s zich 
op dat moment bevinden. Je dient minimum 15 jaar te zijn om aan de 
gorillatrekking te kunnen deelnemen. Er zijn mensen van 80 jaar die 
de trekking gedaan hebben maar die verkeerden in een zeer goede 
conditie. Indien je twijfelt aan je conditie, gelieve eerst te overleggen 
met je huisarts alvorens deel te nemen aan de trekking.

Dorpswandeling
Voor degenen die heel graag aan deze reis willen deelnemen maar 
wegens gezondheidsredenen of andere liever niet meedoen aan de 
gorillatrekking, staat er een dorpswandeling op het programma. In de 
prijs van deze reis is de gorillavergunning inbegrepen maar deze reis 
kan ook geboekt worden zonder gorillavergunning. Wie wenst deel te 
nemen aan de dorpswandeling betaalt deze ter plaatse.

Overnachting
In Buhoma Community Restcamp krijgen we een uitgebreide vaste 
menu geserveerd. Na het diner kan je genieten van de rust in het 
regenwoud. 

DAG 14

Naar Lake Bunyonyi

Na het ontbijt verlaten we Buhoma Community Restcamp en rijden we 
een viertal uur richting Lake Bunyonyi.

Lake Bunyonyi (het Bunyonyimeer), ook the place of many little birds 
genoemd, is het diepste meer in Oeganda (900 m). In 2012 werd 
het door de Britse omroep BBC tot het mooiste meer ter wereld 
uitgeroepen. Het meer ligt in het zuidwesten van Oeganda tussen 
Kisoro en Kabale, vlakbij de grens met Rwanda. Een leuk weetje: het 
meer staat afgebeeld op het Oegandese 5000 shilling bankbiljet.

Lunch en opties
Rond lunchtijd komen we aan in onze lodge, Bird Nest, waar we ook 
de namiddag zullen doorbrengen.

Ben je nog niet helemaal uitgerust van de gorillatrekking, dan kan je 
hier relaxen bij het zwembad. Of je kan ook kiezen voor een optionele 
activiteit zoals een bezoek aan de Batwa (pygmeeën), een kanotocht 
op het Bunyonyimeer of een geleide excursie naar het paradijs voor 
de vogelspotters.

Overnachting
Bird Nest wordt door Belgen uitgebaat. Het terras met uitzicht op het 
meer is de ideale plek om te genieten van je avondmaal. Op het menu 
staan talloze lekkere gerechten, waaronder ook de specialiteit van het 
huis: een salade van verse rivierkreeft uit het Bunyonyimeer.

 © Rene Heylen
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DAG 15

Reisdag naar Lake Mburo

We verlaten Bird Nest vroeg in de ochtend, rond 7 uur, en rijden in 
westelijke richting naar het kleinste nationale park van Oeganda: 
Lake Mburo National Park, met een oppervlakte van 260 km². Lake 
Mburo is slechts één van de vijf meren die zich in het Lake Mburo Park 
bevinden en die deel uitmaken van een groep van veertien meren die 
gevoed worden door de Ruizi-rivier.

Safari 
De safari start onmiddellijk bij het binnenrijden van het park. Hier zien 
we zebra’s, impala’s (springbok te herkennen aan de typische M op de 
bips), topi’s (soort antiloop) en eland-antilopes.

Lunch
We komen aan in Rwakobo Rock waar we één nacht zullen verblijven. 
Na een heerlijke lunch kan je relaxen in je huisje of bij het zwembad.

Kazuma
Rond 4u in de namiddag gaan we op safari in onze jeep met als 
eindpunt de Kazuma-uitkijkpost. Daar heb je het beste uitzicht over het 
nationale park.

Overnachting
’s Avonds dineren we in de lodge waar we kunnen kiezen uit een 
buffet in Europese stijl.

DAG 16

Ochtendsafari en game drive Lake Mburo

We moeten vroeg uit de veren (6 uur 15) maar worden op een 
aangename manier gewekt met koffie of thee in het huisje waar 
we logeren. We gaan op een ochtendsafari te voet. Samen met 
een ranger wandelen we door het park en ontmoeten we zebra’s, 
waterbokken, impala’s, enz.

Op het einde van de wandeling maken we een stop aan de hide 
(schuilplaats), een plaats waar we onopgemerkt de dieren kunnen 
bezichtigen die aan het water komen drinken. Omdat het op dat 
tijdstip van de dag zeer warm is, is de kans groot dat we de dorstige 
dieren ook effectief zullen zien.

Lunch 
Rond 11u verlaten we Lake Mburo National Park en rijden we richting 
Kampala. We maken een stop aan de evenaar voor een foto en lunch.

Bij aankomst in de lodge kan je nog zwemmen of wat ontspannen 
vooraleer we de stad intrekken voor het optreden van Ndere troupe, 
de afsluiter van onze reis.

Ndere troupe 
Ndere troupe werd in 1986 opgericht door Steven Rwangyezi. Ndere 
is afkomstig van het woord “endere”, wat fluit betekent. We beleven 
een drie uur durend spektakel van traditionele dansen, waarbij alle 
stammen (Baganda, Banyankole, Basoga,….) en alle plaatsen die we 
bezocht hebben tijdens onze rondreis aan bod komen. Tijdens het 
optreden genieten we van een buffet met zowel lokale gerechten 
(matoke, chapatti,….) als een barbecue.

 © Rene Heylen
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Overnachting 
Na het optreden keren we terug naar het Kaazi Beach Resort waar we 
een laatste nacht genieten van Oeganda.

DAG 17

Dag in Kampala

Dit is de laatste dag van de groepsreis, dit is de kans bij uitstek om de 
sfeer van de hoofdstad op te snuiven.

We beginnen onze daguitstap bij de Owinomarkt. Hier kan je de 
couleur locale van zwart Afrika ervaren. Wees gewaarschuwd, het kan 
hier heel druk en hectisch zijn, maar laat je hierdoor niet afschrikken. 
Je kan er alles vinden: van kleding tot schoenen, van lokale specerijen 
tot slagers - zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Lunch
We lunchen in cafesserie, één van de vele eetmogelijkheden in de 
hoofdstad.

Bezoeken
Na de lunch bezoeken we de galerij van Oegandese schilder/curator 
Daudi Karungi, the place to be voor een alternatief souvenir. We 
bezoeken ook de moskee die Moamar al-Qadhafi, de voormalige 
Libische leider, in 2008 officieel inhuldigde. Een weetje: bij het 
bouwen van de moskee werd Belgisch staal gebruikt! Een bezoek aan 
het National Theatre is een leuke afsluiter van de dag. Ook hier kan je 
souvenirshoppen. De mensen die liever uitrusten van de reis, kunnen 
nagenieten aan het zwembad met uitzicht op het Victoriameer in het 
Kaazi Beach Resort..

Diner
Nog een laatste vroeg diner op het terras van het Kaazi Beach Resort 
en dan rijden we rond 19 uur naar de luchthaven waar je richting 
Brussel huiswaarts keert.
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