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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Vertrekdata en prijs 
Van   Tot   Beschikbaarheid   Prijs 
05.06.23 22.06.23  Gegarandeerd    4275€ 

 

Inclusief  
       

• Internationale vlucht Brussel – Kampala 

• Alle overnachtingen 

• Eigen vervoer gedurende de gehele reis 

• Nederlandstalige reisbegeleiding 

• Engelstalige lokale gidsen 

• Dragers en supportteam Rwenzori Mountains trekking 

• Niet alcoholische dranken tijdens trekking 

• Alle maaltijden 

• Activiteiten volgens dagschema 

• Game drives Queen Elizabeth NP, Lake Mburo  

• Inkom Nationale Parken 

• Luchthaventaksen 
 

Exclusief 
 

• Gorilla, chimpansee permits (zie verder) 
BELANGRIJK: Laat bij inschrijving weten of je aan gorilla of chimpansee tracking wil deelnemen  

• Verplichte verzekering (inclusief redding per helikopter) 

• Visumkost (51,5 USD) 

• Persoonlijke uitgaven, dranken, fooien 
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Aantal deelnemers 
Min. 6 deelnemers/ Max. 12 deelnemers 
 

Reisdocumenten 
Voor Oeganda heb je een paspoort nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is bij aankomst. Je hebt 
eveneens een visum nodig om Oeganda te bezoeken als je over de Belgische nationaliteit beschikt. 
Een visum aanvraag kan online gebeuren, klik hier om je online visum aan te vragen.  
Volg de eenvoudig te volgen stappen en betaal via kredietkaart, kost 50 USD.  
Eenmaal je de bevestiging van je visum hebt ontvangen bewaar je dit document en print het uit. 
Gele Koorts certificaat 
Om Oeganda te bezoeken heb je een bewijs inenting van Gele Koorts nodig. 
Zorg ervoor dat je hiermee in orde bent en dat je het certificaat (gele boekje) meeneemt op reis. 
 

Transport 
Internationale vlucht 
Rechtsreekse vlucht vanuit Brussel naar Entebbe met Brussels Airlines. 
Een maand voor vertrek ontvangt iedereen het E-Ticket. 
Privé voertuig 
Tijdens de gehele reis beschikken we over een eigen, comfortabele minivan met ruim voldoende plaats 
voor bagage. Tijdens de game drive (safari) beschikken we over een speciaal voertuig waarvan het dak 
opengaat zodat iedereen optimaal dieren kan spotten. 
Bootcruise 
Vanuit onze Lodge in Queen Elizabeth National Park maken we een riviercruise met een klein bootje dat 
perfect geschikt is om wildlife te spotten. 

 

Overnachtingen 
Comfortabele Lodges 
Tijdens de reis overnachten we overwegend in uitstekend gelegen lodges met al het nodige comfort.  
Ze werden steeds uitgekozen omwille van hun ideale ligging, aan de rand van Nationale Parken, of 
strategisch gelegen in functie van de geplande activiteiten. 
Rwenzori Trekking 
Tijdens de trekking slapen we in uitstekend uitgeruste bungalowkampen. Iedere nacht slaap je in bedden 
en beschik je over gedeeld sanitair. Het gaat telkens om recent, degelijk gebouwde bungalows.  
We beschikken over een eetruimte en een keuken waar het team de maaltijden kan bereiden. 
Er staat een houtkachel in de eetruimte waar iedereen zich wat kan verwarmen. 
Eénpersoonskamers zijn hier geen optie. 
Toeslag éénpersoonskamer: 645€ 
 

Maaltijden 
Oeganda kent heel wat tropische fruitsoorten, die op veel plekken verkrijgbaar zijn.  
Ontbijt en avondmaal nemen we steeds aan onze accommodatie. De maaltijden aan de lodges zijn vaak 
verrassend gevarieerd en lekker! 's Middags nemen we een picknick mee, of eten we iets klein onderweg. 
Tijdens de Rwenzori trekking gaat er een kok mee die alle maaltijden in de aanwezige keukens klaarmaakt. 
Drinkwater (gekookt water) zal steeds door het team worden voorzien.  

 

Tijdsverschil 
Het is in Oeganda 1 u. later dan in België in juli. 

 
 
 

https://visas.immigration.go.ug/
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Taal 
De officiële talen in Oeganda zijn Swahili en Engels. 
Er worden heel wat regionale dialecten gesproken. 
 

Klimaat 
Juni is een ideale periode om Oeganda te bezoeken. De temperaturen zijn overwegend warm en de zon 
schijnt vaak. Een heel deel van Oeganda ligt op een zekere hoogte (tussen 1000-2000m), waardoor het 's 
avonds afkoelt en je een lichte trui/fleece kan gebruiken. Er zijn twee droogseizoenen in Oeganda, van 
december tot februari en van juni tot augustus. Een regenbui is nooit uitgesloten, zeker in de bergen is dit 
mogelijk. In de Rwenzori Mountains gaan we het hooggebergte in, met milde temperaturen waarbij het, 
eenmaal de zon onder is, heel wat koeler wordt. 
Gemiddelde temperatuur in juni: 
Kampala: 24-26°C 
Kisoro: 20-22°C 
Fort Portal: 22-24°C 
 
Klik hier voor up-to-date weerinformatie. 
 

Verzekering 
Via Offtrack kan je een annulatieverzekering en/of bijstandsverzekering afsluiten in samenwerking met 
Allianz Global Assistance. 
Een annulatieverzekering is geen verplichting, maar wordt sterk aanbevolen. Deze verzekering blijft ook 
geldig tijdens de reis, d.w.z. dat wanneer je de reis moet onderbreken, je op basis van de 
annulatieverzekering een vergoeding kan ontvangen voor de niet gebruikte reisdagen. 
Voor deze reis is een bijstandsverzekering verplicht. 
Je kan opteren voor een tijdelijke polis, indien je meerdere reizen (ook korte) per jaar maakt kan een 
jaarpolis interessanter zijn. 
Meer informatie over Allianz reisverzekeringen en premies vind je hier terug. 

 

Fysiek niveau 
Voor deze reis moet je over een goede basisconditie beschikken. 
Tijdens de Rwenzori trekking zijn er dagen waarbij een groot hoogteverschil wordt afgelegd, tot 1500m 
klimmen/dalen. 
Er wordt tussen de 5-8 uur per dag gewandeld. De paden zijn doorgaans goed aangelegd, vaak met 
rotsachtige ondergrond, met geregeld boomwortels. Het is mogelijk dat er op bepaalde delen van de trail 
modder ligt. Er zijn steile secties die moeten overwonnen worden, waarbij soms trappen worden gebruikt. 
Tijdens de Rwenzori Trekking zijn er verschillende secties die we afleggen via boardwalks. Dit om de fragile 
vegetatie te beschermen en om de meest natte delen te ontwijken. 
Zoals in het programma beschreven, bestaat er tijdens de trekking de mogelijkheid om een alternatieve 
route te nemen, die in fysiek opzicht een stuk lichter uitvalt. 
Mt Sabinyo en Rwenzori Trekking zijn van Niveau 3, de andere wandelingen zijn eenvoudiger en kunnen als 
niveau 2 gerekend worden. 
Klik hier voor meer informatie over wandelniveau. 
 

Begeleiding 
Nederlandstalige reisbegeleiding. 
Klik hier voor meer informatie over je begeleider. 
We worden steeds bijgestaan door lokale, Engelstalige gidsen. Goed opgeleide gidsen die hun streek 
uitstekend kennen. 
Ze helpen om dieren te spotten, identificeren en als support tijdens de wandelingen. 

https://www.yr.no/?spr=eng
https://www.offtrack.be/reisverzekering
https://www.offtrack.be/wandelniveau
https://www.offtrack.be/kris
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Bijeenkomst 
Er wordt vóór de reis een bijeenkomst georganiseerd om samen het programma te bespreken en je 
medereizigers te ontmoeten. 

 

Elektriciteit 
In Oeganda worden andere stopcontacten gebruikt dan in Europa. 
Je neemt best een universele adapter mee. 
Er is overal tijdens de reis elektriciteit aanwezig, ook tijdens de trekking, al zal dit erg beperkt zijn. 

 

Financiën - Budget 
De lokale munt is Oegandese Shilling (UGX) 
Klik hier voor de huidige wisselkoers. 
Geldautomaten zijn aanwezig in Oeganda, het is niet nodig om cash mee te nemen. 
Zorg ervoor dat je debetkaart geactiveerd is voor gebruik buiten de EU-zone. 
Neem voor alle zekerheid ook een kredietkaart mee, Visa of MasterCard worden het meest aanvaard. 
Reken op zo’n 150€ plaatselijke uitgaven (drank en fooien). Hierbij zijn permits voor optionele gorilla en 
chimpansee excursie niet bijgerekend (zie verder). 
 

EHBO 
Medische voorzieningen zijn beperkt in Oeganda. 
Voor wondverzorging wordt gezorgd, voor het overige sta je zelf in. 
Aanbevolen persoonlijke medicatie: 
Pijnstillend en koortswerend product, product voor maag- en darmklachten, product tegen insectenbeten 
en huidirritaties, zalf voor ontstekingen, kneuzingen, ontsmettende zalf, verbanden. 
 

Gezondheid 
Offtrack heeft geen medische bevoegdheid.  
Voor medisch advies kan je bij je huisarts of het Tropisch Instituut (itg) terecht.  
Voor deze reis zijn moet je ingeënt zijn tegen Gele Koorts. 
Inentingen voor Hepatitis A, B, tetanus en difterie zijn steeds aanbevolen. Voor de meest actuele informatie 
rond aanbevolen/verplichte inentingen en voorzorgsmaatregelen per land kan je hier terecht. 

 

Uitrusting 
Reistas 
Er is voldoende plaats voorzien in het voertuig voor bagage. Dit kan een koffer zijn, of een soepele reistas. 
Van Offtrack krijg je een bagagelabel om aan je reistas te bevestigen. Zet hierop je naam, Gsm (+32), en 
emailadres. 
 
Dagrugzak 
Je draagt zowel tijdens de dagwandelingen als tijdens de trekking enkel je dagrugzak. Tijdens de Rwenzori 
trekking worden we vergezeld door een supportteam dat bestaat uit 2 gidsen/koks en een aantal dragers. 
Je slaapzak en kledij wordt door de dragers meegenomen. Aanbevolen is een waterproof zak (min 40l) om 
je meest essentiële zaken (zoals slaapzak) droog te houden. Zo niet kunnen de dragers niet garanderen dat 
alles droog blijft. Bij hevige regen is een regenhoes onvoldoende. 
Voorzie steeds een waterdichte zak (camera, smartphone, paspoort..) voor je dagrugzak. 

 
 
 
 

https://www.xe.com/
https://www.wanda.be/nl/
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• Wandelschoenen geschikt voor zwaar en bergachtig terrein (bij voorkeur enkelomsluitend) 

• Lichte wandelschoenen/sportschoenen 

• Slaapzak (comfortzone 0°C) 

• Liner (optioneel) om slaapcomfort te verhogen 

• Opblaasbaar kussentje (optioneel) 

• Wandelkousen 

• Waterdichte jas/broek 

• Fleece/Windstopper 

• Wandelbroek(en) 

• Handdoek 

• Short/zwemshort 

• T-shirts/hemd(en) 

• EHBO-kit (persoonlijke medicatie) 

• Lippencrème met hoge UV filter 

• Zonnebril 

• Zonnecrème (min. factor 30)/aftersun 

• Pet of hoed 

• Drankfles (min.1 l) 

• Wandelstokken (persoonlijke keuze) 
 

Minder essentieel, maar handig om mee te nemen 
 

• Reserve batterijen camera 

• Extra memory card 

• Ontsmettende handgel 

• Vochtige doekjes 
 

Tip: scan je paspoort + bankkaarten in en mail ze naar jezelf 
 

Programmawijziging 
Onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in vluchtschema’s of andere oorzaken kunnen, indien 
noodzakelijk, tot een wijziging van dagindeling, of programma leiden. 

 

Literatuur 
De laatste Koning van Schotland: Beschrijving van de controversiële dictator Idi Amin die tijdens de jaren 
'70 Oeganda voorgoed veranderde. 
Auteur : G. Foden 
 
Voor kaartmateriaal kan je terecht bij: 
Altavia: Antwerpen 
Atlas & Zanzibar: Gent 
De Reyghere: Brugge 
Anticyclone des Açores: Brussel 
 
 
 

 
 

https://www.bol.com/be/nl/p/de-laatste-koning-van-schotland/9200000048616583/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976565677-S-864216070495-9200000048616583&gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4at3y5B4ZjWXH6lm7-NH8fPnymWjMucZznunOOo2FmYeF00E4m8Gq0EaAjfSEALw_wcB
https://www.altaviatravelbooks.be/
https://www.atlaszanzibar.be/
http://www.dereyghere.be/
http://www.anticyclonedesacores.be/
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Korting aankoop outdoor materiaal 
Op vertoon van je bestelbon van een Offtrack reis krijg je bij een aantal outdoor winkels 10% korting op 
alle artikelen. Klik hier om te bekijken waar dit mogelijk is. 

 

Vlaamse Solidariteit Reisgelden 
Offtrack is lid van het VVR en Vlaamse Solidariteit Reisgelden. 
In geval van financieel onvermogen worden alle gestorte bedragen integraal terugbetaald. 
Indien u een reis boekt via Offtrack gebeurt dit onder de Belgische wetgeving en onder de bescherming van 
de reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. 
 

Verlengingen 
Alle programma’s werden zorgvuldig voorbereid, het gaat steeds om bestemmingen die zeer goed gekend 
zijn door Offtrack. Wil je een reis verlengen of aanpassen? Neem gerust contact op, dan bespreken we de 
verschillende mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.offtrack.be/aankoop-outdoor-materiaal
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OPTIONELE EXCURSIES (Richtprijzen 2022) 
 

Berggorilla’s 
Van alle primaten zijn berggorilla’s de grootste van allemaal. Ze leven in hechte families en worden geleid 
door een dominant mannetje (silverback) die zijn groep beschermt.  
Oeganda is één van de enige plekken in de wereld waar ze nog in hun natuurlijke habitat leven.  
De duur van de trip is afhankelijk van waar de groep zich die dag bevindt. Iedere nacht slapen ze op een 
andere plek. Trackers gaan mee op de trip en kunnen met grote zekerheid bepalen waar een familie te 
vinden is. Soms kunnen hiervoor paden gevolgd worden, maar het is ook mogelijk dat je door dichte 
vegetatie gaat, met steile flanken. 
Naast de trackers gaat er een zeer goed opgeleide gids mee en twee gewapende rangers. Dit zijn 
voorschriften van de parkautoriteiten. 
Je gaat met max. 8 personen op stap zodat je de berggorilla’s zo weinig mogelijk verstoord. 
Berggorilla’s zijn vegetariërs en ondanks hun imposante voorkomen zijn het zachtaardige dieren.  
Eenmaal een groep wordt gevonden kan je gedurende een uur bij hen blijven om hen te observeren, 
fotograferen en simpelweg onder de indruk zijn van deze prachtige dieren. 
Iedereen moet de regels, die tijdens de briefing en tracking worden opgelegd, strikt opvolgen zodat alles 
veilig kan verlopen, het blijven uiteindelijk wilde dieren. 
Het is een stevige prijs om ze te kunnen zien, maar er staat wel tegenover dat je een unieke ervaring kan 
opdoen die je voor altijd zal bijblijven. 
Prijs 700 USD 
 

Chimpansees 
Kibale Forest is een dicht regenwoud dat één van de grootste concentraties primaten op de planeet heeft. 
De gekendste hiervan zijn chimpansees, die 98% DNA delen met mensen. Ze leven in groepen die variëren 
van 12 individuen tot grote groepen van 120. Ze leven zowel in bomen als op de grond en zijn erg 
nieuwsgierig. 
Na de briefing vertrek je samen met je groepje (max. 6 personen per groep) op zoek naar een familie 
chimpansees. Je wordt vergezeld door een gids die uitstekend is opgeleid in het spotten van de dieren, en 
hun gedrag goed kan voorspellen.  
Volgens de voorschriften van de parkautoriteiten worden we vergezeld door een gewapende ranger. 
Chimpansees kunnen erg speels zijn, waardoor ze soms voor spektakel zorgen door langs de bomen te 
springen. Net zoals bij de berggorilla’s wordt je tijd hier beperkt tot een uur éénmaal een groep is 
gevonden. Een leuke ervaring die je toelaat deze boeiende dieren van vlakbij te observeren. 
Prijs 200 USD 

https://www.ugandawildlife.org/activities/chimpanzee-tracking-and-habituation-in-knp
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