Voorbeeldreis

Rondreis Benin en Togo
Dit is een voorbeeld van een rondreis. Bantoe werkt jouw reis op maat uit.
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Inhoudstafel

Jouw Bantoe reis
in een notendop
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

Feiten Togo

2. Over Togo en Benin

Mysterieuze
tradities en
bijzondere culturen
Deze bijzondere reis voert je door Benin en Togo, twee
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.

Ontdek nog meer 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

Feiten Benin
Hoofdstad

Porto-Novo, Cotonou

Talen

Fon, Frans, lokale talen

Uurverschil

-1u in de zomer

Munteenheid

CFA

Beste reistijd

november-maart

3. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een
notendop
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.

Dag 1-2

Ontdekking van Lomé, de hoofdstad van Togo

Dag 3-4

Togoville en het vissersdorpje Avlo in Benin

Dag 5

Possotomé en Lac Ahémé

Dag 6-7

Slavernijgeschiedenis in Ouidah

Dag 8

Ganvié, een stad op water

Dag 9-10

Koninklijke Paleizen in Abomey

Dag 11

De Taneka volkeren in Natitingou

Dag 12-13

Pendjari National Park

Dag 14-15

De Tamberma Vallei en zijn unieke architectuur

Dag 16-17

Davedi, een ecotoerisme project

Dag 18

Terugkeer naar Lomé & terugvlucht

4. Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1 - Heenvlucht en aankomst Lomé, Togo
Neem de internationale vlucht naar Lomé, Togo. Bij aankomst in de
luchthaven van Lomé word je verwelkomd door je lokale gids en ga
je meteen naar het eerste verblijfshotel aan de Atlantische Oceaan.
Overnachting in hotel Robinson Plage.
Dag 2 - Verkenning van Lomé
Geniet meteen van de francophone sfeer in de hoofdstad Lomé.
Bezoek 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.
Overnachting in hotel Robinson Plage.

Dag 3 - Togoville en route naar Benin
Verlaat Lomé en breng een bezoek aan Togoville, aan de overkant
van Lac Togo. Misschien ietwat toeristisch, maar met een lange
geschiedenis in voodoocultuur, is Togoville zeker een bezoekje
waard. Je bereikt Togoville per boot. Na een boeiend bezoek steek je
de grens over en reis je verder naar Avlo in Benin, een klein dorpje
waar de Mono rivier zich stort in de Atlantische Oceaan.
Overnachting in Avlo Eco lodge, uitgebaat door de lokale bevolking.
Dag 4 - het vissersdorpje Avlo
Geniet van een dagje Avlo. In dit stukje verborgen paradijs kan je
heerlijk mengen met de locals. Bewonder de lokale vistechnieken
waarbij zang en muziek gebruikt worden om de vangst binnen te
halen. Aarzel niet om de vissers een handje te helpen. De vrouwen
drogen op hun beurt de visvangst en vervaardigen kokosolie
waarna ze hun goederen verkopen op de nabijliggende markten.
Met een lokale boot kan je de omliggende mangroves en dorpen
verkennen.
Overnachting in Avlo Eco lodge.
Dag 5 - Voodoorituelen in Possotomé
Zet de reis verder naar Possotomé in Benin, een idyllisch dorp aan
het meer van Ahémé en de thuisbasis van de Houeda en Adja
volkeren. Hier kom je alles te weten of de rol van animisme en
voodoo in het dagelijkse leven van de Béninois. Een lokale gids
neemt je op sleeptouw.
Overnachting in Gite de Possotomé.

Dag 6 - Slavengeschiedenis en meer voodoo in Ouidah
Van Possotomé trek je verder 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”, de eindhalte van de slaven in
Afrika. Ouidah is bovendien een aangenaam dorp met veel
Braziliaanse invloeden, muziek en voodoo-rituelen. Breng zeker een
bezoek aan La Fondation Zinsou, een museum met hedendaagse
Afrikaanse kunst in een prachtig koloniaal pand.

Dag 9 - De drijvende markt in Ganvié
Deze ochtend kan je vroeg opstaan en de drijvende markt van Ganvié
bezoeken. Reis nadien verder naar Abomey, de voormalige hoofdstad van het
Dahomey Keizerrijk. Bezoek het Koninklijk Paleis en het museum, behorend tot
het Unesco Werelderfgoed. Elke koning bouwde hier zijn eigen paleis en
vandaag zijn er nog steeds 2 van de 12 paleizen te bezichtigen.
Overnachting in hotel Chez Monique in Abomey.

Dag 7 - Ontdekking van Ouidah
Dagje relaxen en verdere ontdekking van Ouidah.

Dag 10 - Abomey en de omliggende dorpen
Bezoek vandaag een van de nabijgelegen dorpen in Abomey. De ideale
gelegenheid om meer te leren over de lokale Voodoo cultuur. Maak een
begeleide wandeling doorheen het dorp en krijg een introductie in de
verschillende Voodoo heiligdommen en leer de betekenissen begrijpen.

Overnachting in Hotel Diaspora in Ouidah.

Overnachting in hotel Chez Monique in Abomey.

Dag 8 - Route naar Ganvié
Van Ouidah trek 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.

Dag 11 - Route naar het noorden
Vandaag ben je zo goed als de volledige dag onderweg. Je trekt helemaal
naar het noorden van Benin. Hier maak je kennis met de Taneka dorpen,
gebouwd op de heuvels. Leer alles over de typische gebruiken en tradities van
deze Taneka volkeren.

Overnachting in Hotel Diaspora in Ouidah.

Ganvié is enkel bereikbaar via het water. Je zal de wagen dus even
achterwege laten.
Overnachting in Hotel Germain in Ganvié.

Overnachting in Tata Somba in Natitingou.

Dag 12 - Pendjari National Park
Je reist helemaal tot het Pendjari National Park in Benin, gekend als
de beste plek in West-Afrika om wilde dieren te spotten. Met een
beetje geluk sta je oog in oog met olifanten, buffels, nijlpaarden en
leeuwen. Maar ook de kleinere wezens verdienen aandacht, Pendjari
is een waar vogelparadijs en bovendien geniet je van prachtige
panoramische zichten.
In de namiddag kan je al een eerste safari doen.
Overnachting in Pendjari Hotel in het nationaal park.
Dag 13 - Pendjari National Park
Spendeer de volledige dag in het park. Tijdens de safari's stop je bij
de waterputten waar al het wildleven vaak samentroept. Maar ook
het mooie landschap en de prachtige watervallen maken het
Pendjari National Park het hoogtepunt van uw reis.
Overnachting in Pendjari Hotel in het nationaal park.
Dag 14 - De Somba volkeren in Boukombé
Keer terug naar Natitingou en reis verder naar Boukombé, op de
grens met Togo. Hier ervaar je het traditionele leven van de Somba
volkeren. In de Somba taal is het woord voor "vestiging" "tata", dus
een tata Somba huis is letterlijk een vestiging van de Somba
volkeren. Je zal al snel leren waarom de tata architectuur zo
bijzonder is.
Overnachting in Tata Koubeti in Boukombé.

Dag 15 - De Batammaribe stam in Togo
Vandaag steek je opnieuw de grens over naar Togo. Zet de reis
verder naar de Tamberma Vallei en ontdek de unieke tata
architectuur van de Batammaribe tribe. Wandel door het dorp en
wees getuige van de dagelijkse tradities en cultuur. Reis nadien
verder naar Kara voor overnachting.
Overnachting in Hotel Etoile de la Kozah in Kara.
Dag 16 - Route zuidwaarts tot Davedi
Vandaag ben je even onderweg. Je reist tot Davedi, 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.
‘s Avonds overnacht je in een basic maar gezellige guesthouse
midden in het dorp. Overnachting in Pineapple Lodge in Davedi.
Dag 17 - Davedi, the pineapple Village
Leer de community van Davedi nog beter kennen. Leer hier ook alles
over de ananasteelt en het brouwen van palmwijn.
Overnachting in Pineapple Lodge in Davedi.
Dag 18 - Terugkeer naar Lomé en terugvlucht
Reis terug naar het startpunt van deze reis, de hoofdstad van Togo,
Lomé. Je hebt nog even de tijd om Lomé te verkennen en de laatste
souvenirs te kopen alvorens je naar de luchthaven wordt gebracht
voor de terugvlucht deze avond.

5. 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

Lomé

12/07 10.40

12/07 17.15

SN 278*

Lomé

Brussel

27/07 20.10

28/07 06.40

*Technische stop voorzien in Accra (Ghana)

6. Reisbudget
Inbegrepen

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

-

17 overnachtingen in privé kamer
Huurwagen met Franstalige gids + chauffeur
Brandstof voor de wagen
Ontbijt
Lokale gids tijdens de volledige reis
Vermelde activiteiten en excursies inclusief
Pendjari National Park

Niet inbegrepen

Totaalprijs (per persoon)

2.050 euro

Vluchten

Niet inbegrepen

-

Internationale vlucht
Lunch en diner
Fooien voor gidsen en chauffeur
Reisverzekeringen
Persoonlijke uitgaven
Visum voor Togo en Benin
Optionele activiteiten

7. Contacteer Stefanie

Nog vragen?
stefanie@bantoe.be
+32 475 30 99 06
www.bantoe.be

