
Eco-beach, cultuur en avontuur in Ghana
Reisvoorstel

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



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
https://www.bantoe.be/about


2. Jouw lokale gids

Enock Amoako
Ook in Ghana werken we met een  kleinschalige lokale 
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis 
met Enock,  jouw lokale gids tijdens je rondreis in Ghana. 

Lees het interview met Enock

http://bantoe.be
https://www.bantoe.be/stories/interview-met-de-lokale-gids-van-ghana


Afrika voor 
beginners
In deze rondreis staat een gevarieerd programma centraal. 
Maak kennis met het bruisende Jamestown, ga hiken in de 
Volta regio en mis de zonsondergang niet. 

In Kumasi ontdek je het roemrijke verleden van het Ashanti 
rijkdom en in Cape Coast word je even stil bij de 
slavenforten. Keer uitgerust terug naar huis na een 
strandafsluiter in Busua Beach met heerlijke verse kreeft en 

surfvibes. 

Feitenfestival

3. Over Ghana Hoofdstad Accra

Talen  Engels, lokale talen

Uurverschil -2u in de zomer, -1u in de winter

Munteenheid Ghanese Cedi (GHS)

Beste reistijd Juli - maart

Ontdek nog meer over Ghana

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


4. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een 
notendop

Dag 1  — Heenvlucht naar Accra, rechtstreeks of met tussenvlucht

Dag 2 — Ontdekking van de hoofdstad Accra en omgeving

Dag 3-5 — De Volta regio: maak kennis met Kente weeftechniek, 

Ghana's bergen en schilderachtige dorpjes

Dag 6-7 — Het adembenemende Lake Bosomtwe

Dag 8 — De hoogtepunten van Kumasi

Dag 9 - Slavengeschiedenis in Cape Coast

Dag 10-11 - Beach vibes in Busua

Dag 12 - Terugkeer naar Accra

Dag 13 — Souvenir shopping en terugvlucht

Dag 14 — 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:
Neem de internationale vlucht naar Accra, de hoofdstad van 
Ghana. Bij aankomst word je opgewacht door de lokale gids en naar 
je accommodatie gebracht. Tijd om even te bekomen van de lange 
vlucht. 

‘s Avonds kan je alvast genieten van een eerste lokale maaltijd. 

Overnachting in Somewhere Nice Hostel (of gelijkwaardig). 

Dag 2:
Start de dag met een begeleide wandeltocht doorheen het 
levendige Jamestown en de kleurrijke vissershaven. Neem een kijkje 
in Kwame Nkrumah Mausoleum en Independence Square alvorens 
je de drukke sfeer van Makola Market opsnuift. Dit is geen 
toeristische markt, maar dagelijkse realiteit voor de lokale Ghanezen 
en het hart van de lokale economie.

Bezoek tot slot het Arts Centre waar je alle lokale artiesten aan het 
werk ziet en je een souvenir kan kopen recht uit hun hand. Kijk eens 
achter de schermen en geniet van een djembé sessie met de locals. 

Overnachting in Somewhere Nice Hostel (of gelijkwaardig). 



Dag 3:
Deze ochtend verlaat je vroeg de hoofdstad voor de prachtige Volta 
regio. Ga meteen naar het hoogste punt van Ghana, Mt. Afadjato, 
vlakbij het pittoreske dorpje Liati Wote. Dit dorpje is de ideale plaats 
om het landelijke leven van Ghana te ontdekken. 

Onderweg kan je een stop maken bij Tafi Abuife, een van Ghana's 
grootste Kente weversdorpen. De meeste van de wevers werken 
buiten waardoor je in het dorp een interessante en aangename 
sfeer ontdekt. Kente kan worden beschouwd als een van 
West-Afrika's belangrijkste cultureel erfgoederen. Het is een 
handgeweven techniek met honderden verschillende patronen en 
ontwerpen, waarbij elk ontwerp een andere naam en betekenis 
heeft. 

Overnachting in Tagbo Falls Lodge, Liati Wote. 

Dag 4:
Beklim de hoogste bergtop van Ghana, de Afadjato berg. Een korte 
tocht waarbij je beloond wordt met een prachtig uitzicht tot in Togo. 

Verder kan je in deze regio heerlijke wandeltochten maken naar 
onder andere de spectaculaire Tagbo Falls. Vergeet geen 
zwemgerief, want een verfrissende duik zal deugd doen. Het is ook 
mogelijk om een lokale boer te vergezellen op zijn velden. Leer alles 
over het kweken van palmolie, cacao, rijst, maïs en verschillende 
groenten. 

In het gezellige dorp van Liati Wote kom je helemaal tot rust. 

Overnachting in Tagbo Falls Lodge, Liati Wote. 



Dag 8: 
Vandaag verken je de hoogtepunten van Kumasi, de hoofdstad van de 
Ashanti regio. Hoewel er verschillende versies bestaan over de oorsprong van 
het Ashanti volk, emigreerden deze volkeren hoogstwaarschijnlijk vanuit het 
huidige Mali naar Ghana in de dertiende eeuw. De Ashanti werden een van de 
machtigste koninkrijken van West-Afrika en toonden een enorm verzet bij de 
inval van de Britten in de negentiende eeuw.

Bezoek de Kejetia markt, West-Afrika's grootste markt, extreem hectisch, maar 
fascinerend en niet te missen. Ga naar het National Cultural Centre voor een 
bezoek aan de artisanale markt. 

Ook de Ashanti paleizen zijn zeker een bezoekje waard. 

Overnachting in Four Villages Inn (of gelijkwaardig).

Dag 9:
Op de weg naar Cape Coast bezoek je het slavenmonument bij Assin Manso 
River. In deze rivier werden gevangen genomen slaven voor de laatste maal 
gewassen alvorens ze de oceaan overstaken. 

Bij aankomst in Cape Coast bezoek je Cape Coast Castle, een donkere pagina 
uit de geschiedenis. Vanuit dit fort werden vele onschuldige Afrikanen naar 
een nieuwe wereld gebracht om daar als slaaf te dienen. Je krijgt een 
uitgebreide rondleiding van een lokale gids. 

Overnachting in Baobab Guesthouse. 

Dag 5: 
Van de bergen trek je verder naar de groene oevers van de Volta rivier. 
Eindhalte is het kleine dorpje Atsiekpoe. Atsiekpoe betekent letterlijk 
"Home of the cashew tree". Het lokale leven is hier vooral verzameld 
rond de rivier waar lokale vissers hun boten en netten voorbereiden, 
kinderen zwemmen en vrouwen de was doen. 

De inwoners leven hier hoofdzakelijk van landbouw, vissen en het 
weven van manden. Slenter rustig rond in het dorp of verken de 
omgeving per fiets. Misschien kan je wel mee op tocht met een lokale 
visser. 

‘s Avonds slaap je in een lokaal uitgebate lodge, de Cashew Village 
Lodge, en geniet je van een lekkere lokale maaltijd. 

Dag 6: 
Je verlaat de Volta regio en rijdt naar het adembenemende Lake 
Bosomtwe, vlakbij Kumasi. Het is een lange maar boeiende rit.

Overnachting in The Green Ranch (of gelijkwaardig).

Dag 7:
Verken Lake Bosomtwe. Neem een lokale kano, een hike langs het meer 
of misschien wel een tocht per paard. Verken de typische dorpjes en 
cacaoplantages onderweg en geniet vooral van het prachtige uitzicht 
op het meer. 

Overnachting in The Green Ranch (of gelijkwaardig).





Dag 10:
Na een aantal intensieve dagen is het tijd om even tot rust te komen 
in Busua, een klein vissersdorpje dat alle ingrediënten in huis heeft 
voor surfliefhebbers en levensgenieters. Onderweg kan je ook het 
fort van Elmina bezoeken. 

Overnachting in Ahanta Eco Lodge (of gelijkwaardig).

Dag 11:
Vrije dag om te genieten in Busua. Smul van verse vis, lees een boek 
aan het strand of volg een aantal surflessen. Tijd om helemaal te 
relaxen met het einde van de reis in aantocht.

Overnachting in Ahanta Eco Lodge (of gelijkwaardig).

Dag 12:
Tijd voor de terugweg naar Accra, een mooie rit langs de kust. 

Overnachting in Sunbird Lodge. 

Dag 13:
Afhankelijk van het uur van de terugvlucht is er nog tijd om 
souvenirs te kopen en Accra verder te ontdekken. Geniet van de 
laatste momenten alvorens je naar de luchthaven gebracht wordt 
voor de retourvlucht richting Brussel. 

Dag 14:
Aankomst in België.

Einde van een onvergetelijke rondreis naar Ghana ...



6. Vluchtschema

Is the sky the 
limit?
Dit is slechts een voorbeeld van een vluchtschema. We 
bekijken graag met jou het ideale vluchtschema, afhankelijk 
van de gekozen reisperiode en prijzen. 

Airline Van Naar Vertrekuur Aankomstuur

Turkish Airlines Brussel Istanbul 07:45 12:10

Turkish Airlines Istanbul Accra 14:35 18:50

Turkish Airlines Accra Istanbul 19:45 05:35 (volgende dag)

Turkish Airlines Istanbul Brussel 08:00 10:30



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.

Inbegrepen

- 12 overnachtingen
- Ontbijt
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Privé transport in comfortabele wagen 
- Vermelde activiteiten

Vanafprijs (per persoon) 1.450 euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

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



8. Contacteer ons

Nog vragen?

15

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

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

