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Totale zonsverduistering 3 november 2013 
 

 

   
 

OEGANDA ‘Verborgen parel van Afrika’ 
Gelegen ten noorden van het grootste meer van Afrika is Oeganda een verscholen parel in 
het midden van het continent.  
De rijke landschappen zijn uniek; van tropisch regenwoud waar gorilla’s leven tot vulkanische 
massieven en uitgestrekte savannes met veel wild tot vogelrijke meren. 
In het westen van het land ligt het Ruwenzori-
gebergte, de beroemde ‘bergen van de maan’. 
Ruige besneeuwde bergtoppen met een unieke 
flora; tropisch regenwoud, bamboebossen, maar 
ook gigantische lobelia’s en reuzekruiskruiden. 
De omgeving van de Murchison Falls is 
indrukwekkend. Hier vind je een spectaculair deel 
van de Nijl, Afrika’s langste rivier, waar veel 
nijlpaarden en krokodillen leven. Oeganda is een 
geweldige bestemming voor vogelliefhebbers, 
met honderden verschillende soorten.  
Oeganda is vooral bekend door de gorilla’s, maar 
voor wie de tijd neemt, onthult het land nog veel 
meer bijzondere verrassingen. Juist deze 
speciale bestemming hebben we uitgekozen voor 

 

 
het aanschouwen van de totale zonsverduistering van 3 november 2013! 
 
Dag 1 - Internationale vlucht naar Oeganda - Entebbe 
Vertrek naar Entebbe. Bij aankomst in Entebbe worden we welkom geheten en naar 
onze accommodatie gebracht. 
 
Overnachting: Cassia Lodge 
Cassia Lodge is gelegen op Buziga Hill, dichtbij Lake Victoria. 
De accommodatie biedt een schitterend uitzicht over het meer en over Kampala 
 
Cassia Lodge begon als een idealistische droom. Ervan overtuigd dat Afrika meer 
nodig heeft dan financiele steun om uit de armoede te komen, besloten de eigenaren 
om al hun spaargeld te investeren in deze kleine lodge, waardoor er ondermeer 
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Het is hun kleine bijdrage aan de ontwikkeling 
van Oeganda, In de hoop dat hun voorbeeld anderen zal inspireren. 
 



Dag 2 & 3 - Naar Murchison Falls Nationaal Park – boottocht & bezoek 
watervallen (O-M-A) 
We rijden langs typische Oegandese dorpjes richting Masindi. Vanaf Masindi is het 
nog een half uur rijden tot de toegangspoort van het Murchison Falls National Park. 
Het is nog een uur rijden vanaf de toegangspoort tot aan de Nijl.  
Dit is tevens het gebied waar vrijwel alle lodges en guesthouses zich bevinden.  
 
 

 
 
We beginnen de reis relax door hier alvast twee nachten te verblijven.  
Van hieruit maken we game drives op de noordoever van de Nijl door de prachtige 
Borassus palmsavanne en de dierrijke Nijldelta. We vinden er olifanten, leeuwen, 
buffels, Rothchild's giraffen en antilopen als Jackson’s hartebeest, de waterbok, oribi 
en bosbok. De volgende dag maken we tevens  een bootsafari naar de Murchison 
Falls (150m).  
We varen tot op enkele tientallen meters van de 'Devil's Cauldron', de bodem van de 
waterval. Tijdens de vaart zien we talloze krokodillen en nijlpaarden, maar ook 
olifanten, waterbokken, Uganda kob antilopen en als we geluk hebben ook 
leeuwen... 
Het gebied is ook rijk aan vogels zoals pelikanen, reigers, zeearenden, 
slangenhalsvogels en ijsvogels. 
Bij de Murchison watervallen wordt de Victoria-Nijl met onvoorstelbare kracht door 
een zeer smalle doorgang (7m) geperst. Een donderend waterspektakel waar vaak 
meerdere regenbogen te zien zijn onder een verkoelende mistregen. 
 
Overnachtingen: Masindi Hotel. 
 
Het Masindi Hotel is Oeganda’s  oudste  hotel,  gebouwd in  1923 door ‘The East 
Africa Railways and Harbours Company’. Masindi was de poort naar het achterland 
van Afrika waar producten en goederen uit noordelijk Kongo en zuidelijk Soedan hun 
weg vonden naar de Europese markten. De lading werd verscheept over het Albert-
Meer, en dan over land naar Butiaba en verder naar Masindi.Van hieruit ging het 
over het Kyogameer en dan vanaf Soroti over de spoorlijn naar Mombassa.   
 

 



 

 
 
Murchison Falls Nationaal Park 
Afrika’s langste rivier, de Nijl, stort zich in Oeganda in een kloof van nauwelijks zes meter met 
oorverdovend lawaai naar beneden: de Murchison Falls. Je kan een spectaculaire boottocht 
maken, waarbij je naar de onderkant van de watervallen vaart. Hier zie je veel nijlpaarden en 
krokodillen. Langs de oevers kan je olifanten en buffels waarnemen. De open palmsavanne in 
het park ten noorden van de Nijl is niet alleen landschappelijk zeer mooi, maar op dit moment 
is dit wellicht het beste gebied in Oeganda om een variëteit aan grote Afrikaanse zoogdieren 
te zien. 
 
 
Dag 4 Eclips – district Gulu (O-M-A) 
Vandaag is de grote dag...E-day! We rijden naar het district Gulu, pal op de centrale 
lijn, om er in de late namiddag te genieten van de zonsverduistering.   
 

 
 
Na afloop van de eclips worden we naar onze accommodatie in Gulu gebracht. 
 
Overnachting: Acholi Inn Gulu Hotel. 



 
Eclipspad in Oeganda op 3 november 2013 
 

 
 
Dag 5 Lake Mburo National Park (O-M-A) 

Vandaag rijden we naar Lake Mburo. Dit nationaal park beschermt een 
savannegebied dat een ecologische uitloper is van de savannes in Tanzania. In het 
park leven o.a. topi, zebra, eland, buffel, impala en oribi. Het vogelleven is zeer rijk 
met een aantal specialiteiten die u in Oeganda alleen hier zult tegenkomen (zoals 
red-faced barbet).  In de namiddag maakt u een gamedrive in dit park. 
 
Overnachting: Mihingo Lodge op basis van volpension. 
 
Lake Mburo Nationaal Park 
Lake Mburo N.P. is een ecologische uitloper van de savannes in zuidwestelijk Kenia en 
noordoostelijk Tanzania. Centraal in het park ligt een groot meer, omringd door wetlands en 
savannes. Bij helder weer is het mogelijk de Virunga vulkanen te zien liggen, waar Diane 
Fossey onderzoek deed naar de berggorilla’s. 
Lake Mburo is een van de weinige wildparken in Oeganda waar je wandelsafari’s kunt maken. 
Het park herbergt een grote populatie zebra’s en antilopen, buffels, impala’s en oribi’s maar 
ook veel verschillende vogelsoorten die je in Oeganda alleen hier zal tegenkomen, zoals de 
red faced barbet. 
 
Overnachting: Mihingo Lodge. 
 
 



  
 
Mihingo Lodge is een rustig en exlclusief resort aan de rand van het Lake Mburo 
National Park.  

 

 
 
Dag 6 Wandelsafari Lake Mburo N.P. – Bwindi Impenetrable Forest N.P. 
Na een mooie wandelsafari in Lake Mburo N.P. in de ochtenduren, gaat u op weg 
naar uw volgende bestemming, gelegen in het bergachtige zuidwesten van 
Oeganda, het Bwindi Impenetrable Forest National Park. 
 
In het Bwindi bergregenwoud leeft de helft van de wereldpopulatie van de berggorilla 
(ongeveer 360 dieren in Bwindi). In het regenwoud leven naast gorilla’s ook nog 
andere primaten waaronder chimpansees, redtailed monkey en blue monkey. Het 
park is ook beroemd om zijn enorme rijkdom aan planten, bomen, vogels en vlinders.  
 
Overnachting: Silverback Lodge op basis van volpension. 
 

  
Silverback Lodge 

 



Silverback Lodge ligt bovenop een heuvel en heeft een prachtig zicht op het Bwindi 
Nationaal Park, ideaal om bij een cocktail na te genieten van de belevenissen van de 
dag.   

 
Bwindi Impenetrable Forest Nationaal Park 
De voornaamste reden om Oeganda te bezoeken is voor veel reizigers een bezoek aan het 
Bwindi Impenetrable Forest om op zoek te gaan naar de zeldzame berggorilla’s die hier 
leven. Het bos op de flanken van de steile bergen lijkt ondoordringbaar. Bomen groeien tot 
wel 60 meter en laten nauwelijks licht door. Door het schemerige woud ga je onder 
begeleiding van een deskundige gids op zoek naar de zeldzame ‘bergreuzen’. De tocht door 
het vochtige woud is zwaar, maar de ervaring is onvergetelijk! 
 
Dag 7 Gorilla trekking Bwindi Impenetrable Forest (O-M-A) 
Vandaag gaan we een compleet nieuwe en unieke ervaring tegemoet.  
Samen met de eclipsdag, de spannendste dag van de reis!!! 
 

 
 
Onder begeleiding van gidsen en bewapende rangers gaan we op zoek naar één van 
de drie groepen berggorilla’s die hier huizen: de tochten kunnen afhankelijk van de 
gorillagroep variëren van 4 tot 11 uur lopen door steil bergachtig terrein. Als je geluk 
hebt, zijn de gorilla’s dichtbij en kan je op je gemak een uur bij ze doorbrengen, 
voordat je terugkeert voor een uitgebreide lunch. Het kan echter ook gebeuren dat je 
een hele dag moet lopen om de gorilla’s te vinden, een lange zware wandeling over 
glibberige paden. Hoe dan ook, wanneer je, verscholen in het woud, de gorilla’s ziet, 
slaat je hart een slag over…. 

 
Belangrijk!!! 
Voor de gorilla-trekking is het noodzakelijk dat u ‘goed te been’ bent en over een 
normale gezonde conditie beschikt. 
Het is mogelijk deel te nemen aan de reis zonder gorilla trekking. 
Voor de gorilla trekking is een speciale permit nodig, die moet aangeschaft worden 
bij boeking van de reis.  
De kostprijs van deze permit bedraag 500 US $ 
Per dag worden maar een beperkt aantal mensen toegelaten in het reservaat om de 
gorilla’s niet te verstoren in hun natuurlijke leefomgeving. 
 
Overnachting: Silverback Lodge. 



Dag 8 - Queen Elizabeth N.P. – naar Ishasha region (O-M-A) 
Vandaag verplaatsen we ons naar Ishasha in het zuidelijke gedeelte van Queen 
Elizabeth N.P. Tijdens verschillende game drives  maken we kans om 
boomklimmende (!) leeuwen aan te treffen.  
 
 

 
 
Overnachting: Ishasha Wilderness Camp. 
Ishasha Wilderness Camp bevindt zich binnen de Ishasha sector van Queen 
Elizabeth National Park aan de Ntungwe rivier, en is de ideale plek voor mensen die 
weten te genieten van de ware wildernis. Dit luxe tentenkamp biedt alle comfort, 
private badkamer en ecovriendelijk toilet, warme bushregendouches, ruime en 
comfortabele bemeubelde Oost-Afrikaanse  Meru tenten.  En een gezellige 
vuurplaats in steen om te genieten van de geluiden van de Afrikaanse nacht. 

 
 
 

 

 

 
 
Dag 9 & 10 - Queen Elizabeth Nationaal Park (O-M-A) 
Vandaag rijden we naar de savannevlaktes van het Queen Elizabeth Nationaal Park, 
een park met een zeer gevarieerde ecologie. In het noordelijke deel van het park zijn 
twee gebieden om game drives te maken: de uitgestrekte grassavanne van de 
Kasenyi plains en de dichte struiksavanne rondom Mweya. De Kasenyi Plains zijn 
beroemd om hun grote aantallen Kob antilopen, die op hun beurt leeuwen 
aantrekken. Verder treffen we er buffels, oribi’s, waterbokken en hyena’s. In het 
gebied rond Mweya vinden we vooral olifanten, zeer veel wrattenzwijnen, 
waterbokken en misschien zelfs een luipaard... 



Als extra maken we de volgende dag een boottrip op het Kazinga kanaal vanaf het 
Mweya schiereiland. 
Tijdens de boottocht zien we vele nijlpaarden, olifanten, buffels en krokodillen.  
Afrikaanse zeearenden zitten om de 200m in dode bomen, honderden ijsvogels 
vliegen af en aan met net gevangen kleine visjes en vele pelikanen dobberen in het 
water. Een schitterende belevenis! 
 
Overnachtingen: Mweya Safari Lodge. 
 
 

 
Mweya Safari Lodge bevindt zich op een schiereiland in het hart van het 
spectaculaire Queen Elizabeth National Park.  

 
Queen Elizabeth Nationaal Park 
Gelegen aan de voet van het Ruwenzori gebergte ligt het Queen Elizabeth National Park. Het 
park ligt aan het gelijknamige meer en op de oevers vind je dichte struiksavanne en eindeloze 
grasvlaktes met duizenden euphorbia’s. Tijdens wildsafari’s ga je op zoek naar kob antilopen, 
buffels, olifanten, leeuwen, hyena’s, etc. Tijdens een wandeling in de Kyambura kloof kan je 
oog in oog komen te staan met chimpansees. Door het gesloten karakter van de kloof zijn de 
chimpansees hier meestal relatief eenvoudig op te sporen.  
 
Dag 11 - Kibale Forest National Park (O-M-A) 
De reis gaat verder  naar Kibale Forest National Park waar we twee nachten blijven. 
In dit mooie regenwoud gaan we de volgende dag op zoek naar chimpansees. Naast 
chimpansees komen er ook vele andere primaten voor zoals  de black and white 
colobus, blue monkey, L’Hoest monkey, redtailed monkey en mangabey’s. 
 
Kibale Forest Nationaal Park 
Het tropisch regenwoud van Kibale Forest National Park kent een van de hoogste dichtheden 
aan primaten ter wereld. Er leven onder andere de volgende primaten: black & white colobus, 
silver monkey, red-tailed monkey en de L’Hoest Monkey. Maar het park is vooral bekend om 
zijn grote populatie chimpansees. 
Onder begeleiding van een deskundige gids kan je deelnemen aan een “chimpansee 
tracking”, waarbij je op zoek gaat naar de chimpansees en andere apensoorten in het 
regenwoud. Het park is overigens niet alleen interessant vanwege de grote diversiteit aan 
apensoorten, maar ook het vogelleven is uitbundig en er leven veel prachtig gekleurde 
vlinders. 
 



 

 
 
Overnachting: Primate Lodge. 

 
 
Dag 12 Kibale Forest N.P. – chimp trekking – Bigodi moeraswandeling (O-M-A) 
Na een vroeg ontbijt begint het  chimpansee avontuur ’s ochtends om 8 uur  bij de 
ingang van Kibale Forest nationaal park.  
 

 
 
In de namiddag bezoeken we het Bigodi wetland. Het gebied wordt beheerd en 
beschermd door de lokale gemeenschap. Eén van de fantastische lokale gidsen laat 
ons kennis maken met de geheimen van het moeras, waaronder vele vogels maar 
ook diverse primaten als red colobus en de schitterende black and white colobus. 
Tevens krijgen we er een kijkje in het leven van de lokale bevolking. 



 

 
Overnachting: Primate Lodge. 

 
 
Dag 13 Transfer naar Entebbe airport  – internationale retourvlucht 
 

Per transfer wordt u vandaag naar de luchthaven van Entebbe gebracht. Hier arriveert u tijdig 

om in te checken op uw internationale vlucht terug naar Europa. 
 

Dag 14 Aankomst in Europa 
 

Einde van een fantastische reis door Oeganda! 

 
Reisprogramma 
 
Periode: 31 oktober – 13 november 2013 
Dag 01: 31/10 Internationale vlucht naar Oeganda -  aankomst Entebbe – Cassia Lodge, BB 

Dag 02: 01/11 Naar Murchison Falls N.P. – Masindi Hotel, volpension 

Dag 03: 02/11 Murchison Falls N.P. – boottocht - top watervallen – Masindi Hotel, volpension 

Dag 04: 03/11 Omgeving Gulu voor eclips – Acholi Inn Gulu Hotel, volpension 

Dag 05: 04/11 Naar Lake Mburo N.P. – Mihingo Lodge, volpension 

Dag 06: 05/11 Wandelsafari Lake Mburo N.P. – Bwindi Impenetrable Forest N.P. – 

   Silverback Lodge, volpension 

Dag 07: 06/11 Bwindi Impenetrable Forest N.P.–gorilla trekking – Silverback Lodge, volpension  

Dag 08: 07/11 Naar Queen Elizabeth N.P. – Ishasha regio – Wilderness Camp, volpension 

Dag 09: 08/11 Queen Elizabeth N.P. – Mweya Safari Loge, volpension 

Dag 10: 09/11 Queen E. N.P. – boottocht Kazinga Channel – Mweya Safari Lodge, volpension 

Dag 11: 10/11 Queen Elizabeth N.P. – naar Kibale Forest N.P. – Primates Lodge, volpension 

Dag 12: 11/11 Kibale Forest N.P. – chimp trekking – Bigodi walk – Primates Lodge, volpension 

Dag 13: 12/11 Kibale Forest N.P. – naar Entebbe Airport – internationale retourvlucht 

Dag 14: 13/11 Aankomst in Europa 

 
 
Prijzen en condities 
 
Prijs: 3.795, 00 € per persoon (exclusief internationale vlucht – zie hieronder). 
Single supplement:  595, 00 € 
Gorilla permit:  410,00 € per persoon (= US$ 500 per permit) 
 
Inbegrepen: 
� Accommodatie volgens programma 
� Activiteiten volgens programma 
� Maaltijden volgens programma 
� Vervoer in 4x4 minibus met professionele Engelssprekende chauffeur/gids 
� Urania begeleider 



� Voorreisvergadering en eclipsinfo-meeting op Urania 
� Alle park entreegelden 
� Ferrykosten in Murchison Falls, bootsafari’s in Murchison Falls en Queen 

Elizabeth N.P. 
� Chimp trekking in Kibale Forest 
� Alle lokale transfers en alle game drives 
� Mineraalwater in voertuig 
� Eclipsbril en syllabus over de eclips 
� Bijdrage calamiteitenfonds 
 
Niet inbegrepen: 
� Internationale vluchten en luchthaventaksen en vertrektaksen. 

Deze prijzen zijn slechts 11 maanden voor vertrek bekend.  Geschatte prijs (op 
basis van de prijzen 2012: circa 800,00 euro). 

� Dranken en overige maaltijden 
� Persoonlijke uitgaven (o.a. optionele activiteiten) , fooien en reisverzekeringen 
� Visa kosten (eenvoudig te verkrijgen bij aankomst op de luchthaven en aan de 

grens) 
� Gorilla permits 500 USD per permit per persoon 

 

 
uw reisleider… 
 
 
De reis wordt georganiseerd door: 
 
Untamed Travelling 
Jozef Verbruggen 
Zelksestraat 10 
6631 KE Horssen 
Nederland 
Tel.: +31 - (0)487 - 54 03 67 
Fax : +31 - (0)487 - 54 09 71 

Licentie SGR 2847 

Urania staat in voor de wetenschappelijke 
begeleiding.Voor meer info en aanmelding kan je 
terecht bij:  
 
Werner Hamelinck 
Coördinator Urania’s Astroreizen 
Volkssterrenwacht Urania  
Mattheessenstraat 60 
B-2540 Hove 

www.urania.be 
wh@urania.be 
zie ook: 
www.astroreizen.be 
Tel: + 32 475/29.11.59 

 

 
 


