
Benin en Togo - voodoo tradities langs het water
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/about
https://www.bantoe.be/about


2. Jouw lokale gidsen — Gids Benin

Laurence Kokou
Ook in Benin en Togo  werken we met een  kleinschalige 
lokale partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak 
kennis met Laurence en Isaac, jouw lokale gidsen tijdens je 
rondreis in Togo en Benin. 

Lees het interview met Laurence

Jouw gids voor Benin

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


2. Jouw lokale gidsen — Gids Togo

Isaac Aziawo
Ook in Benin en Togo  werken we met een  kleinschalige 
lokale partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak 
kennis met Laurence en Isaac, jouw lokale gidsen tijdens je 
rondreis in Togo en Benin. 

Lees het interview met Isaac

Jouw gids voor Togo

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


Mysterieuze 
tradities en 
bijzondere culturen
Deze bijzondere reis voert je door Benin en Togo, 2 minder 
bekende landen in het westen van Afrika. Je maakt kennis 
met bijzondere culturen, gewoontes en het Voodoo-geloof.

Ontmoet de lokale bevolking en ervaar hun aparte 
levensstijl. Deze reis brengt je langs de Atlantische Oceaan, 
naar meren en rivieren, over het platteland en natuur. 

Feiten Togo

3. Over Togo en Benin

Hoofdstad Lomé

Talen Ewe, Frans, lokale talen

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

Munteenheid CFA

Beste reistijd November-maart

Ontdek nog meer over Togo en Benin

Feiten Benin

Hoofdstad Porto-Novo, Cotonou

Talen Fon, Frans, lokale talen

Uurverschil -1u in de zomer

Munteenheid CFA

Beste reistijd november-maart

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


4. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een 
notendop

Dag 1  — Heenvlucht naar Lomé, de hoofdstad van Togo

Dag 2-3 — Een bezoek aan Davedi, het ananasdorp

Dag 4-5 — Kpalime en de Kouma Kounda regio

Dag 6 — Naar Benin - de mangroves van Avlo

Dag 7-8 — Kennismaking met de Houéda en de Adja volkeren 

rondom het Ahémé meer

Dag 9 - Ouidah, een stukje slavengeschiedenis

Dag 10 - Ganvié, een stad op water

Dag 11 - Via Cotonou terug naar Lomé, de hoofdstad van Togo

Dag 12 - Ontdekking van het charmante Lomé

Dag 13-14 — Terug naar huis

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:
Heenvlucht naar Lomé, de hoofdstad van Togo. Je wordt opgewacht 
in de luchthaven door de lokale gids en naar je eerste verblijfplaats 
gebracht. Tijd om even te bekomen van de lange vlucht. 's Avonds 
kan je genieten van je eerste lokale maaltijd. 

Overnachting in kleinschalige guesthouse in Lomé. 

Dag 2:
Je verlaat de hoofdstad van Lomé om ze later tijdens de reis beter 
te verkennen. Je trekt naar het dorpje Davedi te brengen, een 
ecotoerisme project, gekend voor zijn ananasplantages en 
palmbomen. Een bezoek aan Davedi geeft jou de kans om kennis te 
maken met de traditionele Ewe cultuur in het zuiden van Togo. 

Slenter rond in het dorp en leer de inwoners kennen, je zal je al snel 
helemaal thuis voelen. Wie weet is er wel ergens een ceremonie of 
festivalletjes gaande in het dorp.

‘s Avonds overnacht je in een basic maar gezellige guesthouse 
midden in het dorp. Je geniet nog eerst van een lekkere lokale 
maaltijd met de typische 'poulet bicyclette'. 



Dag 3:
Deze ochtend word je gewekt door het kraaien van hanen. Spendeer 
de ochtend in het dorp of kies voor een fietstochtje door de 
omgeving. 

Nadien rij je zo'n 2 à 3 uur verder naar de groene heuvels van 
Kpalimé. Bezoek onderweg het dorpje Polou, gekend om zijn 
artisanaal aardewerk. Vrouwen maken hier prachtige stuks uit 
aardewerk en verdienen zo hun inkomen. 

De regio rond Kpalimé is gekend voor Mount Agou, een van de 
hoogste bergen in Togo waar je geniet van de mooiste uitzichten 
van het land. Bovendien is de regio gekend voor zijn cacao- en 
koffieplantages. 

Overnachting in kleinschalige guesthouse. 

Dag 4:
Vandaag heb je de hele dag om de Kpalimé en de Kouma Kounda 
regio te ontdekken. Er zijn verschillende trektochten mogelijk in de 
bergen. Onderweg maak je kennis met de locals en lokale artiesten. 

Echte avonturiers beklimmen de 1000 meter hoge Mount Agou, je 
wordt beloond met een fenomenaal uitzicht over de Volta regio in 
Ghana. Sluit af met een verfrissende duik bij de Tomegbe Falls. 

Het stadje Kpalimé zelf is zeker ook een bezoek waard. Vooral 's 
avonds komt de stad tot leven met gezellige bars, restaurants en 
live muziek. Neem ook eens een kijkje bij Le Centre Artisanal, je ziet er 
de lokale artiesten aan het werk en koopt een kunstwerk recht uit 
hun hand. 

Overnachting in kleinschalige guesthouse.



Dag 8:
Verken Possotomé en omgeving. In een 3 uur durende boottocht op het 
Ahémé meer leer je de verschillende lokale vistechnieken. Vang je eigen vis 
die je 's avonds als diner kan klaarmaken. Vergeet geen zwemgerief, want een 
verfrissende duik in het meer zal welkom zijn. 

Een andere mogelijkheid is een fietstocht langs het meer. Maak onderweg 
kennis met verschillende artiesten. In het dorpje Se zie je pottenbakkers aan 
het werk.
Overnachting in de ecogite van Possotomé.

Dag 9:
Vroeg vertrek naar Ouidah, gekend om zijn belangrijke rol in de slavenhandel. 
Van hieruit vertrokken de slaven richting de ‘Nieuwe Wereld’'. Bewandel een 
stuk van de beruchte Route des Esclaves tot aan de Point of No Return, het 
eindpunt van de slaven in Afrika. 

Ouidah is bovendien een zeer aangenaam dorp met veel Braziliaanse 
invloeden, muziek en voodoo-rituelen. Breng zeker ook een bezoek aan La 
Fondation Zinsou, een museum met hedendaagse Afrikaanse kunst in een 
prachtig koloniaal pand. 

Overnachting in kleinschalig hotel aan het strand.

Dag 10:
Van Ouidah rij je verder naar Ganvié, een stad gebouwd op water in het 
Noukoué meer. Het is een stad met veel geschiedenis en vooral merkwaardig 
om te zien hoe het dagelijkse leven van meer dan 30.000 inwoners zich 
afspeelt op het water. Met een lokale gids verken je de stad, uiteraard met 
een lokale kano. 

Overnachting op het water in lokale guesthouse. 

Dag 5:
Vandaag steek je de grens over naar Benin. Volg de Atlantische 
Oceaan en eenmaal de grens over kom je terecht in Avlo, een klein 
dorpje waar de Mono rivier zich stort in de Atlantische Oceaan. Een 
idyllische plek en ideaal voor eco-toerisme liefhebbers. 

In dit stukje verborgen paradijs kan je heerlijk mengen met de locals 
en meer leren over de alom aanwezige voodoo-cultuur. Bewonder de 
lokale vistechnieken en pik een lokale voetbalmatch mee, met zicht op 
de oceaan uiteraard. 

Overnachting in lokale eco-lodge. 

Dag 6:
Vandaag maak je een uitgebreide wandeling naar 'La Bouche du roy’', 
de plek waar de Mono rivier uitmondt in de Atlantische Oceaan. Neem 
een lokale pirogue en vaar langs de mangroves en lagunes. 
Onderweg kom je verschillende dorpjes tegen in de mangroves. Als 
lunch geniet je van een picknick aan het strand met verse gegrilde 
gamba's op traditionele wijze. 

Overnachting in lokale eco-lodge. 

Dag 7:
Van Avlo zet je de route verder naar Possotomé, een dorp gelegen aan 
het meer van Ahémé en de thuisbasis van de Houéda en Adja 
volkeren. Een lokale gids neemt je mee voor een wandeltocht 
doorheen het dorp. Maak kennis met de verschillende lokale 
voodoo-goden en hun tempels. Heel vaak zijn er voodoo ceremonies 
dus met een beetje geluk maak je een ceremonie live mee. 

Overnachting in de ecogite van Possotomé. 





Dag 11:
Heel vroeg uit de veren voor een bezoek aan de drijvende markt van 
Ganvie. Een indrukwekkend spektakel en misschien wel een van de 
hoogtepunten van je rondreis in Benin en Togo. 

Na de markt verlaat je het Noukoué meer en begin je aan de 
terugweg richting Lomé, Togo. Onderweg kan je een stop maken in 
Cotonou, de hoofdstad van Benin. 

Overnachting in kleinschalige guesthouse aan het strand van Lomé. 

Dag 12:
Bezoek in de voormiddag de charmante hoofdstad van Lomé. Begin 
bij de grote internationale markt van Lomé, een reusachtige markt 
waar je uren kan rondlopen en waar je meer te weten komt over de 
bekende Nana-Benz dames. Zij vorm(d)en de draaischijf van de 
handel in "pagnes", de typisch kleurrijke Afrikaanse stoffen. 

In de vissershaven zie je hoe de vangst van de dag binnengehaald 
en verhandeld wordt. Lomé is ook the place to be om te proeven 
van de heerlijke lokale keuken of om een prachtig Afrikaans 
kunstwerk op de kop te tikken in een van de kunstgalerijen. Ook wie 
het Togolese nachtleven wil leren kennen, is hier zeker op zijn plaats.

Overnachting in kleinschalige guesthouse aan het strand van Lomé. 

Dag 13:
Vandaag heb je nog even de tijd om te genieten van het zwembad 
of het strand. In de vooravond word je opgehaald voor de transfer 
naar de luchthaven. 

Dag 14:
Vroege aankomst in Brussel. 

Einde van een onvergetelijke rondreis in Benin en Togo ...



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

Brussels Airlines Brussel Accra 10:40 15:20

Brussels Airlines Accra Lomé 16:20 17:50

Brussels Airlines Lomé Accra 20:15 20:55

Brussels Airlines Accra Brussel 22:05 06:40 (volgende dag)



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
- Halfpension
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Privé transport in comfortabele wagen 
- Activiteiten en game drives

Vanafprijs (per persoon) 1.350 euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

- Internationale vluchten + luchthaventaksen
- Visum Togo en Benin
- Lunch
- Fooien voor gidsen en chauffeur
- Reisverzekeringen
- Persoonlijke uitgaven



8. Contacteer ons

Nog vragen?

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

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

