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Aanvullende informatie over 
de Oeganda reis 15-25 oktober 2020 

van Kinderhulp Afrika 
 

Hotels 
Tijdens deze reis verblijven we in drie verschillende hotels, vijf nachten in een eenvoudig 
hotel vlakbij ons project ‘Children’s Welfare Mission’ (CWM), twee nachten in Rweteera 
Safari Lodge bij Kibale Forest en één nacht in Parkview Safari Lodge. Indien u de reis zonder 
safari boekt verblijft u alle nachten in het hotel vlakbij CWM. 

Prijs 
De totale prijs van deze reis bedraagt € 1990,- per persoon op basis van een 
tweepersoonskamer voor de reis inclusief safari. Indien u de reis zonder safari wenst te 
boeken, bedraagt de reis € 1590,-.  

Bij de prijs inbegrepen 
• Retourvlucht van Amsterdam- Entebbe 
• Luchthavenbelasting en taxes 
• Transfer luchthaven - hotel in Uganda 
• Vervoer tijdens de gehele reis 
• Overnachtingen in het hotel 
• Bezoek en entree aan Nationale parken plus overnachtingen in lodges* 
• Overige entreegelden plus boottocht en chimpansee tracking* 
• Maaltijden 

* alleen inbegrepen bij de reis inclusief safari 

Niet in de prijs inbegrepen 
• Toeslag 1-persoonskamer € 250,- reis inclusief safari of € 125,- reis exclusief safari 
• Visum à $ 50,- p.p. 
• Inentingskosten van vaccinaties 
• Reisverzekering en annuleringsverzekering (verplicht) 
• Preventieve malariamedicatie 
• Alle dranken die genuttigd worden in het hotel, uitgezonderd ingekocht drinkwater, 
• Vervoerskosten naar Schiphol 
• Overige kosten zoals, paspoort, extra drinken, snacks en telefoonkosten. 

Kamer delen 
Wanneer u alleen mee gaat en graag de kamer zou willen delen met een ander, kunt u zich 
aanmelden voor ‘kamer op indeling’. Indien zich echter geen kamergenoot aanmeldt, zijn wij 
genoodzaakt een 1-persoonskamer voor u te boeken en de toeslag hiervoor in rekening te 
brengen. Dit zal uiteraard in overleg met u besproken worden. 
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Opgeven 
Opgeven kunt u doen door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen in een 
voldoende gefrankeerde envelop naar: Kinderhulp Afrika, Postbus 70, 1430 AB Aalsmeer. Of e-
mailen naar info@kinderhulp-afrika.nl 

 

Opgeven vóór 1 mei 2020. Wees er snel bij, want vol = vol! 

Betaling 
Nadat wij uw aanmeldingsformulier ontvangen hebben, ontvangt u van ons een schriftelijke 
bevestiging. Hierbij zullen wij vragen om een aanbetaling te doen van 40% van de reissom. 
De overige reissom moet betaald zijn vóór 1 september 2020. 

Annuleren 
Indien u voor aanvang van de reis wilt annuleren, bent u ons de volgende bedragen 
verschuldigd: 
bij annulering tot de 59ste dag (excl.) vóór de vertrekdag:   40% van de reissom  
bij annulering vanaf de 59ste dag (incl.) tot 31 dagen voor de vertrekdag  70% van de reissom 
bij annulering vanaf de 30ste dag (incl.) tot de vertrekdag  100% van de reissom 

 
Indien Kinderhulp Afrika de reis annuleert wordt de gehele reissom terug betaald. 

Informatiebijeenkomst 
Op zaterdag 5 september 2020 zal er voor de deelnemers van de reis een informatiebijeenkomst 
plaatsvinden op ons kantoor in Aalsmeer. Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te maken 
met elkaar. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en zullen wij u ook de laatste 
informatie over de reis geven. Schrijf de datum alvast in uw agenda!  

Verzekering 
Het is verplicht dat iedereen die met deze reis meegaat in het bezit is van een goede reis- en 
annuleringsverzekering. Houdt u er rekening mee dat wij geen reisorganisatie zijn en daarom niet 
zijn aangesloten bij het Camaliteitenfonds of de SGR. 

Aansprakelijkheid 
Kinderhulp Afrika is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal, beschadigingen van eigendommen 
en schade of letsel betrokken aan de deelnemers, door welke oorzaak dan ook. Deelname aan de 
reis is op eigen risico. 

Verantwoordelijkheid 
Kinderhulp Afrika maakt de boekingen met de vliegmaatschappijen, hotels en andere 
vervoersmiddelen die gebruikt worden tijdens de reis. Deze partijen zijn onafhankelijk en 
Kinderhulp Afrika heeft geen directe controle over hun service. 

Rolstoelgebruikers 
Deze reis is niet geschikt voor mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn. 
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