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Dit is een voorbeeld van een reisschema, we werken graag jouw voorstel op maat uit!
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Jouw Bantoe reis 
in een notendop

Inhoudstafel

In dit reisvoorstel vind je  alle nodige informatie over 
de bestemming, jouw  lokale gids, de verschillende 
activiteiten en de vluchtinformatie. 



1. Over Bantoe

Verantwoord 
reizen naar Afrika
Op zoek naar een avontuur op een unieke bestemming? Zin 
om volledig ondergedompeld te worden in een andere 
cultuur en bovendien iets terug te kunnen geven aan de 
lokale community? En vooral, klaar om het échte Afrika te 
beleven? Dan ben je bij Bantoe op de juiste plaats. 

Bekijk de 10 geboden van Bantoe

http://bantoe.be/about
https://www.bantoe.be/about


2. Jouw lokale gids

Timothy 
Ook in Oeganda  werkt Bantoe  met een  kleinschalige lokale 
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis 
met de gepassioneerde Timothy, jouw lokale gids tijdens je 
rondreis in Oeganda. 

Lees het interview met Timothy

https://www.bantoe.be/stories/interview-met-de-lokale-gids-van-oeganda
https://bantoe.be/interview-met-de-lokale-gids-van-senegal


Natuurpracht en 
tradities
Oeganda, het land waar de natuurparken naadloos 
in elkaar overlopen en waar bergen en meren elkaar 
in harmonie afwisselen. 

Maar wanneer je rondreist in Oeganda zal je nog het 
meest verbaasd zijn over de rijke cultuur die het land 
bezit. Het woord dat je doorheen je reis altijd zal 
horen is "Welkom!". Oeganda maakt haar naam op 
vlak van gastvrijheid helemaal waar! 

Feitenfestival

3. Over Oeganda

Hoofdstad Kampala

Talen Engels, Luganda

Uurverschil +1u zomer, +2u winter

Munteenheid Oegandese Shilling

Beste reistijd Juni-september, december - februari

Ontdek nog meer over Oeganda

http://bantoe.be
https://www.bantoe.be/bestemmingen/oeganda


4. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een 
notendop

Dag 1 Heenvlucht Entebbe

Dag 2-3 Jinja en de Sipi Falls

Dag 4 De traditionele Karamoja regio

Dag 5-6 Kidepo Valley National Park

Dag 7-8 Murchison Falls National Park

Dag 9 Kratermeren in Queen Elizabeth National Park

Dag 10-11 Game drives en chimpansee tracking

Dag 12-13 Uitblazen in het prachtige Lake Mburo

Dag 14 Sightseeing Entebbe + terugvlucht 

Dag 15 Aankomst in België 

Op basis van je  persoonlijke voorkeuren stellen wij een 
reisschema op. Hier proberen we steeds een leuke mix te 
brengen van lokale ervaringen, cultuur en natuur. Uiteraard 
kunnen we deze zaken verder finetunen in onderling overleg. 





5.  Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1 
Deze ochtend neem je de vlucht naar Entebbe met 
Brussels Airlines. Er is een tussenstop voorzien in 
Bujumbura, Burundi. Laat in de avond om 22.55 lokale 
tijd kom je aan in Entebbe waar de lokale gids Timothy 
je staat op te wachten. 

Transfer naar guesthouse voor overnachting. 

Dag 2
Na een stevig ontbijt begin je aan de rondreis 
doorheen Oeganda. Je gaat richting het Oosten van 
het land met als hoogtepunt de Sipi Falls. Onderweg 
kan je even een stop maken bij Jinja waar de Nijl 
terechtkomt in het Victoria meer. Eindhalte voor 
vandaag is Budadiri, een klein dorpje aan de voet van 
Mount Elgon en vlakbij de Sipi Falls. 

Overnachting bij Rose's Last Chance, een kleinschalige 
lokale guesthouse. 



Dag 3
Deze ochtend sta je vroeg op en doe je een prachtige 
wandeling in de streek van Mount Elgon National Park. 
Je vertrekt bij de Sisiyi Falls en eindigt met de 
magische Sipi Falls. De hike neemt een 5-tal uren in 
beslag en brengt je langs prachtige landschappen en 
kleine dorpjes. Ideaal om een glimp van het lokale 
leven op te vangen. Na de hike en verkenning van de 
Sipi Falls, rij je meteen verder tot Moroto in het hartje 
van de Karamoja regio. Bij aankomst kan je even tot 
rust komen en genieten van een lekkere maaltijd. 

Overnachting in Moroto in de Karamoja regio. 

Dag 4
Vandaag spendeer je een volledige dag in de 
traditionele Karamoja regio. Een lokale Karamoja gids 
neemt jullie mee op sleeptouw. Bezoek de lokale markt 
en een aantal traditionele dorpen. 

Overnachting in Moroto in de Karamoja regio. 



Dag 8 
Deze ochtend ben je vroeg uit de veren voor een ochtend 
game drive in Murchison Falls National Park. Je zal zien dat dit 
qua landschap een totaal andere ervaring is dan Kidepo 
National Park. In de namiddag neem je de boot voor een 
cruise op de Nijl van anderhalf uur. Aansluitend maak je een 
kleine maar stevige wandeling naar de top van de 
watervallen. Je wordt beloond met een adembenemend 
uitzicht. 

Overnachting in het nationaal park

Dag 9 
Opnieuw een reisdag. Je rijdt verder zuidwaarts tot aan de 
voet van het Queen Elizabeth National Park. Hier overnacht je 
in het stadje Kasese met zicht op de Renzwori Mountains. De 
namiddag is er wat tijd om wat rond te slenteren en te 
genieten van de prachtig groene omgeving.

Dag 5 
Trek verder naar het noorden van Oeganda, tot de 
grens met Soedan. In de vroege namiddag kom je aan 
bij Kidepo National Park. Dit prachtige nationaal park is 
nog niet getroffen door het massatoerisme. Met een 
beetje geluk heb je het park helemaal voor jezelf. In de 
late namiddag, bij het vallen van de zon, doe je een 
eerste game drive. 

Overnachting in het nationaal park. 

Dag 6 
Een volledige dag in Kidepo National Park. In de ochtend 
doe je een game drive op zoek naar meer wild. In de 
namiddag ga je naar een andere kant van het park 
samen met een ranger. Hier ligt de nadruk minder op 
dieren maar bezoek je de warmwaterbronnen. 

Dag 7 
Reis verder naar het fameuze Murchison Falls National 
Park. Reken erop dat je een flink stuk van de dag 
onderweg bent. Aankomst in de late namiddag bij 
Murchison Falls. Je slaapt hier vlakbij de ingang van het 
park met een prachtig uitzicht op de Nijl rivier.

Overnachting in kleinschalige lodge vlakbij de ingang 
van het park. 



Dag 10 
De ochtend staat je een magische ervaring te wachten: de 
chimpansee tracking. Met een ranger trek je diep het woud 
in op zoek naar een familie chimpansees. Hoe lang de 
tracking duurt, valt moeilijk te zeggen, alles hangt af van 
waar de chimpansees zich bevinden. Eenmaal je de 
chimpansees gevonden hebt, is er een uur de tijd om deze 
grappige wezens te observeren. 

In de namiddag doe je een game drive in Queen Elizabeth 
National Park, in de Crates Lakes sector. Hier ontdek je een 
prachtige setting bestaande uit verschillende kratermeren, 
sommige met water, sommigen droog. 

Dag 11 
Vroege game drive in Ishasha Plains, een afdeling binnen 
het Queen Elizabeth National Park. Ishasha is gekend 
omwille van de boomklimmende leeuwen en het 
uitstekende wildleven. 

In de namiddag kan je desgewenst het park verder 
verkennen bij zonsondergang of gewoon genieten van wat 
rust in het hotel.

Overnachting in kleinschalige safari lodge. 





Dag 12
De terugweg naar Entebbe kan beginnen, maar niet 
zonder een tussenstop in het prachtige Lake Mburo 
National Park. Hier kan je naast de klassieke game 
drive genieten van wandelsafari's, safari's per 
mountainbike, horsebacksafari's, enz. 

Overnachting in kleinschalige lodge. 

Dag 13 
Volledige dag genieten van het Lake Mburo National 
Park. 

Dag 14
Laatste dag. Je reist helemaal terug tot Entebbe waar 
je, wanneer de tijd het toelaat nog een kleine 
sightseeing kan doen. Rond 21u wordt je naar de 
luchthaven gebracht voor de terugvlucht. Aankomst 
de volgende ochtend in Brussel. 

Einde van een onvergetelijke reis door Oeganda. 



6. Vluchtschema

Is the sky the 
limit?
Dit is slechts een voorbeeld van een vluchtschema. Brussels 
Airlines biedt zeer gunstige  vluchten aan van Brussel naar 
Entebbe, Oeganda. We bekijken graag met jou het ideale 
vluchtschema, afhankelijk van de gekozen reisperiode en 
prijzen. 

Airline Van Naar Vertrekuur Aankomstuur

Brussels Airlines

Brussels Airlines

Brussel

Bujumbura

Bujumbura

Entebbe

10:15

20:45

19:40

22:55

Brussels Airlines Entebbe Brussel 23:59 06:50 (volgende dag)



7.  Reisbudget

Let’s talk money
Deze prijs is louter een indicatie en is afhankelijk van 
de door jou gekozen accommodaties, activiteiten en 
duur van de reis. Deze prijs is op basis van 2 
personen. 

Inbegrepen

- 13 overnachtingen op basis van ntbijt
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Privé transport in Toyota Landcruiser 4X4
- Brandstof voor de wagen
- Alle parkfees 
- Alle activiteiten zoals vermeld

Vanafprijs (per persoon) 2.150  euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

- Internationale vluchten + luchthaventaksen
- Visum Oeganda
- Lunch en diner
- Fooien voor gidsen en chauffeur
- Reisverzekeringen
- Persoonlijke uitgaven



8. Contacteer ons

Nog vragen?

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

mailto:stefanie@bantoe.be
http://www.bantoe.be

