Reisschema Reisschema
Neema neemt je mee
Noord Oeganda

Voorbeeld studiereis over Duurzaam toerisme.
Noord Uganda is een gebied dat veel minder bezocht wordt door
toeristen. Juist daarom is het een schitterende plek om kennis te maken
met de lieve mensen van Oeganda en de schitterende natuur.
Tijdens deze studiereis wordt gekeken naar de 3 p’s van duurzaamheid:
People, Planet en Profit. We hebben reeds een aantal opdrachten en
onderzoeksvragen klaar liggen voor studenten.
Uiteraard kunt u dit reisschema aanpassen aan uw eigen studiewensen.

dag

Programma

Overnachtingsopties

1

Vlucht naar Entebbe

Viavia Guest house

2

Ziwa Rhino Sanctuary

Country Inn

3

Chimp tracking

Lazy camping

4

Murchison falls

Lazy camping

5

Transfer to Moroto

Kara Tunga Guest House

6

Hiking mt Moroto

Camping in the Kraal

7

Walk with Shepherd & visit the market

Kara Tunga Guest House

8

Mountain bike tour & Cultural visist

Kara Tunga Guest House

9

Transfer to Sipi Falls

Banda

10

Sipi Falls

Banda

11

Transfer to Jinja

Lazy camping

12

Explore the nile

Lazy camping

13

Transfer to Kampala

Yellow Haven

14

Kampala

In het vliegtuig?

15

Aankomst in Amsterdam
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Dag 1: Amsterdam – Entebbe
Jullie vliegen naar Entebbe. Afhankelijk van de
gekozen vlucht komen jullie hier of vroeg in de
ochtend, of juist laat in de avond aan. De
overnachting is in een klein en eenvoudig
guesthouse.

Dag 4: Murchison falls National park
Jullie verblijven een volle dag in dit nationale
park. Naast de gamedrive zijn hier diverse andere
activiteiten mogelijk zoals een boottocht over de
nijl, eventueel in combinatie met een wandeling
naar de waterval.

Dag 2: Ziwa
Vanaf Entebbe reizen jullie naar het Ziwa Rhino
Sanctuary. Hier doen jullie een bijzondere
ervaring op: al wandelend gaan jullie op zoek naar
de neushoorns.

Dag 5: Transfer naar Moroto
Met de auto vertrekken jullie vanaf Murchison
falls naar Moroto. Het wordt een lange rit, maar
de uitzichten onderweg zijn het zeker waard!

http://www.ziwarhino.com/

Planet: De studenten leren hier hoe men bezig is
met het herintroduceren van een bedreigde
diersoort.
Dag 3 Chimp tracking in Budongo Forest
Vandaag zullen jullie door het Budongo Forest op
zoek gaan naar chimpansees. Om de kans zo groot
mogelijk te maken, zullen jullie al vroeg in het bos
op stap gaan. Na de tracking zullen jullie
doorreizen naar Murchison Falls.
Planet & Profit: De studenten bezoeken ook de
Budongo Forest Ecolodge en leren hoe deze
lodge de balans legt tussen de 3p’s.
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Dag 6: Mt. Moroto
Begin de dag lekker actief met een hike op Mt.
Moroto. Jullie gids begeleidt jullie omhoog en
laat de mooiste uitzichten zien. In de middag
hebben jullie alle tijd om bij te komen van de
wandeling. De avond brengen jullie door in de
‘Kraal’ met de lokale herders: veel traditioneler
wordt het niet!
People en planet: Jullie Karamajong gids zal
tijdens de wandeling vertellen hoe zijn stam
afhankelijke zijn van dit gebied voor hun
levensonderhoud.
Dag 7 en 8 : Culturele ontmoetingen
Jullie lokale gids Brian is Karamajong en hij zal
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proberen in deze twee dagen het dagelijks leven
van zijn stam aan jullie te laten zien.
In de ochtend zullen jullie samen met de herder
en zijn vee op pad gaan. Na de lunch begeven
jullie je naar de lokale markt. De volgende dag
brengen jullie bezoek aan de lokale kliniek en een
traditioneel Karimajong dorp: de Manyatta.
People: De studenten leren hoe deze stam
inkomen genereert door toerisme en wat zij met
dit inkomen kunnen realiseren.
Dag 9: Transfer to Sipi falls
Vanaf Moroto reizen jullie door naar Sipi Falls.
Hoe lang deze rit duurt is volledig afhankelijk van
hoe het weer de afgelopen tijd is geweest.
Eenmaal in Sipi Falls aangekomen kunnen jullie
ervoor kiezen om te relaxen, of eventueel deel te
nemen aan een koffietour (optioneel).
Dag 10: Sipi Falls
Samen met een gids bewandelen jullie de
prachtige Sipi falls. Het is jullie eigen keuze of
jullie overal naartoe willen lopen, of een deel met
de auto willen bereizen, afhankelijk van hoe fit je
je voelt.
Dag 11: Transfer to Jinja
Tijd om door te gaan naar de volgende
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bestemming. Eenmaal in Jinja aangekomen is het
stadje leuk om te verkennen, of kun je
mountainbiken.
Dag 12: de nijl
Jinja is de oorsprong van de nijl en biedt de
actieve reiziger veel plezier (paardrijden,
mountainbiking, raften etc) . Maar welke van deze
vormen van toerisme is nu duurzaam?
planet
&
Profit:
Diverse
onderzoeksmogelijkheden
Dag 13: Transfer naar Kampala
Vanaf Jinja reizen jullie naar Kampala, de
hoofdstad van Oeganda. Verder geen activiteiten
maar lekker een dagje bijkomen van de drukke
afgelopen dagen.
Dag 14 en 15: Kampala – Nederland
Bij de bodaboda tocht ervaren jullie de stad op
een traditionele manier: met de motortaxi. Jullie
gids zal jullie alles vertellen over de stad.
Eind van de dag staat een korte transfer van
ongeveer 3 uurtjes (afhankelijk van de beroemde
Kampala files) terug naar het vliegveld.
In de loop van de volgende dag zijn jullie weer
thuis.
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