
Eco-beach, cultuur en avontuur in Ghana
Voorbeeldreis

Dit is een voorbeeld van een rondreis. Bantoe werkt jouw reis 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, de vluchten en de prijs. 



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 werkt Bantoe  met een  kleinschalige lokale 
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis 
met Enock,  een van de lokale gidsen 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 Accra, ontdek het wildleven 
in Mole National Park en bezoek lokale dorpen. 

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. 

Feitenfestival3. 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

Dag 2 De Shai Hills en Volta rivier

Dag 3 Akwasidae festival en de Kejetia markt in Kumasi

Dag 4 Adinkra Village, Kente weven en Kintampo Falls

Dag 5 Het eco-project Green House in Karimenga

Dag 6-7 Safari in Mole National Park

Dag 8 Fuller Falls en Baobeng Fiema Monkey Sanctuary

Dag 9 Een bezoek aan het dorp van de lokale gids

Dag 10 Slavernijgeschiedenis in Cape Coast

Dag 11-14 Beach vibes in Busua

Dag 15-16 Vrije tijd in Accra + retourvlucht

Op basis van je persoonlijke voorkeuren stelt Bantoe een 
reisschema op. Hier proberen we steeds een leuke mix te 
brengen van lokale ervaringen, cultuur en natuur. Uiteraard 
kunnen deze zaken verder verfijnd worden in onderling overleg. 





5.  Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1 
Bij aankomst in de luchthaven van Accra word je onthaald door de 
lokale gids. Welkom in Ghana! Je wordt onmiddellijk naar het hotel 
gebracht zodat je even kan bekomen van de lange vlucht. Geniet al 
van een eerste lokale maaltijd in het hotel of in de buurt en maak je 
klaar voor een fascinerende tour door het mooie Ghana. 

Overnachting in Somewhere Nice Hostel (met airco). 

Dag 2
Vandaag vertrek je met de lokale gids richting de Volta rivier. 
Onderweg stop je voor een bezoek aan de Shai Hills, een ideale stop 
om een hike te doen en kennis te maken met het lokale wildleven 
zoals antilopes en bavianen. In de namiddag bezoek je de fameuze 
Cedi Beads factory. Hier worden glasparels gemaakt van 
gerecycleerde flessen die je overal kan kopen in Ghana. In de 
namiddag kom je aan in het hotel aan de oevers van de Volta rivier 
waar je rustig kan genieten van het zicht of misschien heb je wel zin 
in een kanotocht? 

Overnachting in Adi Lake Resort (met airco).



Dag 3
Vroeg vertrek richting Kumasi. Vandaag woon je het beroemde 
Akwasidae festival bij in Kumasi. Dit festival wordt om de 6 weken 
gehouden, om de voorouders van het Ashanti rijkdom te vieren. De 
lokale gids vertelt je graag alles over dit kleurrijke gebeuren. 
Eindig de dag met een bezoek aan de drukke Kejetia markt, de 
grootste markt in West-Afrika. En neen, dit is geen markt voor 
toeristen, maar een markt met alle dagelijkse benodigdheden voor 
de Ghanezen. Ideaal om even ondergedompeld te worden in het 
lokale leven. 

Overnachting in Tumi Hostel (met ventilator). 

Dag 4
In de ochtend bezoek je Adinkra Village waar je je eigen kleren kunt 
ontwerpen volgens de bekende Batik waxing techniek. Nadien 
bezoek je ook het Ashanti Kente cloth weaving dorpje vlakbij Kumasi, 
waar je de geheimen ontdekt van de eeuwenoude Kente 
weeftraditie. Nadien begin je aan de tocht naar het noorden van 
Ghana tot aan de Kintampo Falls, een ideale plek om even te rusten 
en een verfrissende duik te nemen. 

Overnachting in Nobel Hotel Kintampo (met airco). 

Dag 5
Vervolg de weg naar het uiterste noorden van Ghana tot in 
Karimenga, vlakbij Bolgatanga. Hier bezoek je het eco-toerisme 
project Green House, waar je kennis maakt met het typische lokale 
leven in Ghana. Wandel door het dorp en maak kennis met de lokale 
bevolking. Hier overnacht je in een hut in het dorp, verwacht geen 
luxe maar wel een unieke ervaring!

Overnachting in Green House Village Stay.



Dag 9 
De eerste halte voor vandaag is de Assin Manso Slave River. In deze rivier 
kregen gevangen genomen slaven hun laatste bad alvorens ze over de 
oceaan gebracht werden. Een belangrijke historische plaats om even bij stil te 
staan.
Nadien bezoek je het geboortedorp van de lokale gids, een hoogtepunt van 
deze rondreis. Je wordt ontvangen door de ouderen van het traditionele dorp 
en wordt uitgenodigd voor een lokale lunch bij de familie. Na het middageten 
breng je een bezoek aan de cacaoplantages, een belangrijke bron van 
inkomen van de inwoners van het dorp. Slenter rond in het dorp en maak 
kennis met de kinderen in de school. Spendeer de nacht dicht bij het dorp in 
Linco Guesthouse.

Overnachting in Linco Guesthouse (met airco). 

Dag 10 
Rij helemaal tot aan de kust en breng een bezoek aan het historische Cape 
Coast Castle. Een intensieve rondleiding leert je alles over het duistere 
slavernijverleden. In de namiddag ben je vrij om het stadje Cape Coast verder 
te verkennen. Optioneel kan je kiezen om een kookworkshop of een workshop 
batik waxen te volgen.

Overnachting in Baobab Guesthouse (met ventilator). 

Dag 11 
Deze ochtend bezoek je het kleine vissersdorpje Elmina met zijn kleurrijke 
geschiedenis. Nadien zet je de tocht verder naar Busua. Busua is gekend 
vanwege zijn prachtige stranden en het is een populaire spot om te surfen. 
Aankomst in de namiddag.

Overnachting in Ahanta Eco Lodge (met ventilator).

Dag 6 
Na een ontbijt in het dorp breng je eerst een bezoek aan de van 
modder en klei gemaakte Zayaa Mud Moskee. 
Nadien rij je terug zuidwaarts richting Mole National Park. In de late 
namiddag kan je kiezen tussen een safari te voet of een game drive 
per jeep. Tijd om de eerste dieren te spotten!

Overnachting in Mole Motel (met zwembad en ventilator). 

Dag 7 
Spendeer een volledige dag in Mole National Park. Start de dag extra 
vroeg met een ochtendsafari op zoek naar olifanten, antilopen, wilde 
zwijnen, leeuwen, hyena's, luipaarden, enz. Nadien kan je genieten van 
een lekker ontbijt en kan je tot rust komen aan het zwembad van Mole 
Motel. 
Indien gewenst kan je een bezoek brengen aan de Larabanga Mystery 
Stone en de moskee, waarschijnlijk het oudste islamitisch gebouw in 
Ghana. 
In de late namiddag ontdek je het wildleven vanop het water met een 
kano. Ga op zoek naar krokodillen, hippo's en talrijke vogels. 

Overnachting in Mole Motel (met zwembad en ventilator).

Dag 8
Bezoek deze ochtend de mooie Fuller Falls, gelegen in de bossen. Een 
korte hike brengt je ernaar toe. Een prachtige plek voor een picknick en 
om te genieten van de mooie natuur. Na de middag bezoek je nog de 
Baobeng Fiema Monkey Sanctuary. Tot slot rij je tot Techiman, waar je 
de nacht spendeert en de volgende ochtend de weg richting het 
zuiden verder zet. 

Overnachting in Landwaves Hotel (met airco).





Dag 12-14
Na een intensieve rondreis is het tijd om even te relaxen in Busua. 
Het is een klein vissersdorpje dat zowat alle ingrediënten in huis 
heeft voor surfliefhebbers en levensgenieters: een lokale vibe, verse 
vis om van te smullen en de zon. Optioneel kan je surflessen nemen 
in de lokale surfschool of trek je er op uit met de lokale vissers. 

Overnachting in Ahanta Eco Lodge (met ventilator).

Dag 15
Na een laatste ontbijt in de Ahanta Eco Lodge word je naar de 
luchthaven van Takoradi gebracht. Je neemt een binnenlandse 
vlucht naar Accra. Bij aankomst in Accra word je naar de hostel 
gebracht wordt en ben je vrij om Accra te verkennen. 

Overnachting in Somewhere Nice Hostel (met airco). 

Dag 16
Vandaag ben je vrij om de hoofdstad Accra te verkennen. Het 
kloppende hart van Ghana heeft een paar niet te missen 
bezienswaardigheden. Op de artisanale markt kan je een aantal 
souvenirs op de kop tikken en zie je de lokale artiesten aan het werk. 
Breng zeker een bezoek aan het historische Jamestown, een van de 
armere wijken van Accra maar met prachtige koloniale gebouwen 
en een levendige vibe. Beklim de lichttoren voor een panoramische 
kijk over de stad. In de vroege avond wordt je opgehaald voor de 
transfer naar de luchthaven. Check-in voor de avondvlucht naar 
Brussel. Aankomst in de vroege ochtend de volgende dag.

Einde van een onvergetelijke rondreis in Ghana. 



6. Vluchtschema

Is the sky the 
limit?
Dit is een voorbeeld van een vluchtschema. Afhankelijk van 
de gekozen  reisperiode gaat Bantoe op zoek naar de beste 
vluchttarieven. 

Vluchtnummer Van Naar Vertrek Aankomst

SN 277 Brussel Accra 12/07 10.40 12/07 15.20

SN 278 Accra Brussel 27/07 22.05 28/07 06.40



7.  Reisbudget

Let’s talk money
Deze prijs is een richtprijs en geldig vanaf 2 personen. 

Inbegrepen

- 15 overnachtingen
- Huurwagen 4x4 met Engelstalige gids
- Brandstof
- Ontbijt + 1x lunch
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Vlucht Takoradi - Accra
- Vermelde activiteiten en excursies
- Water (aanwezig in de huurwagen)

Totaalprijs (per persoon) 1.750 euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

- Internationale vlucht
- Lunch en diner
- Fooien voor gidsen en chauffeur
- Reisverzekeringen
- Persoonlijke uitgaven
- Visum voor Ghana
- Optionele activiteiten



8. Contacteer Stefanie

Nog vragen?

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

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

