Togo
Reis met Captain Africa

Reis Togo
15 dagen
Waarom deze reis kiezen ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ideale kennismaking met Afrika.
We ontdekken het “echte” Afrika.
Mooie wandelingen door de prachtige natuur.
Overblijfselen van de eerste wereldoorlog.
De traditionele dorpen bij de Tamberma en Kabyé.
Ontspannen aan de mooie stranden.
We zien vaak nijlpaarden en andere dieren.
De rotswoningen van Nano.
Kennismaking met de voodoo-rituelen.
Veel contact met de bevolking.
Captain Africa is de specialist voor west-Afrika
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Reisroute

Dag 1: Vlucht Brussel - Lomé.
Dag 2: Lomé-Atakpamé.
Dag 3: Kara.
Dag 4: Tambermadorpen.
Dag 5: Nijlpaarden - rotswoningen van Nano.
Dag 6 : Wildpark.
Dag 7: Badou.
Dag 8 : Door het bos naar Dzogbegan.
Dag 9: Kpalimé.
Dag 10: Kpalimé - natuurwandeling.
Dag 11: Lomé.
Dag 12: Boottochtje - voodoo ceremonie
Dag 13: Vrije dag in Lomé - strand.
Dag 14: Vissen op zee - vertrek.
Dag 15: Aankomst in Brussel.
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Dag per dag
Dag 1 : Vlucht Brussel - Lomé . Je wordt ‘s avonds afgehaald aan de luchthaven en je wordt vervoerd
naar een mooi hotel. Bij een welkomstdrankje wordt er nader kennisgemaakt.
Dag 2 : We maken kennis met het Afrikaanse leven. We wandelen wat door de stad en vertrekken
naar Atakpamé. Onderweg stoppen we in enkele dorpjes. We zien de overblijfselen van de eerste
wereldoorlog, die ook in Togo werd uitgevochten. In Kamina zien we de ruines van de oude radiozender.
De Duitse kolonisator had deze zender gebouwd in 1912 om te communiceren met Berlijn. In 1914
hebben ze de zender vernietigd omdat die niet in de handen van de vijand zou vallen.
Dag 3 : We rijden verder naar Kara in het noorden van het land en bezoeken wat dorpjes onderweg.
Dag 4 : Bezoek aan de beroemde Tamberma dorpen. De Tamberma leven in lemen hutten met een
verdieping, met een prachtige bouwstijl. We bezoeken een dorp en worden rondgeleid in een “Tata”,
een Tamberma huis. We zien de keuken, de offerplaatsen voor de huisfetisjen en de graanschuren en
slaapkamers op het dak. De huizen werden zo gebouwd als verdediging tegen de slavenhandelaars
in vroegere tijden. Die traditie is bewaard gebleven. De Tamberma dorpen zijn opgenomen in het
UNESCO-werelderfgoed. We overnachten in een Tamberma dorp.
Dag 5 : Bezoek aan de grotten van Nano. In de 18de eeuw moest de plaatselijke bevolking, de Moba’s,
vluchten voor de slavenhandelaars. Ze verstopten zich in moeilijk bereikbare grotten in de rotswand.
We kunnen de woningen en graanschuren zien.
Onderweg maken we ook kans om nijlpaarden te zien. Overnachting in Dapaong.
Dag 6 : We bezoeken het wildpark in de buurt van Kara en zien olifanten, buffels, antilopen en nog
andere dieren. We gaan verder naar Sotoboua.
Dag 7 : We zakken af naar het zuiden naar Badou.
Dag 8 : We rijden over kleine weggetjes door de bossen naar Dzogbegan. We logeren in een zeer mooi
hotelletje te midden van de natuur.
Dag 9 : We maken  een wandeling door de natuur en brengen een bezoek aan de vallei van de
vleermuizen. Hier leeft een kolonie van enkele miljoenen vruchtenetende vleermuizen. We overnachten
in Kpalimé.
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Dag 10 : Kpalimé, in de groene heuvels van de Togolese koffie- en cacaostreek. Door zijn ligging in de
bergen geniet Kpalimé van een koel klimaat. De bevolking bestaat uit Ewe, de meest talrijke stam in
zuid-Togo. Met een bekwame natuurgids maken we een wandeling in het regenwoud in de omgeving
van het dorp Koume Kounda, bij de berg Klouto. We zien vooral veel vlinders en allerlei planten en
bomen. We bezoeken een paar kleine dorpen en proeven van verse palmwijn.
Dag 11 : We keren terug naar Lomé en bezoeken enkele interessante dorpjes. Overnachting in een mooi
resort op het strand.
Dag 12 : Vertrek uit Lomé naar Agbanakin, bij de grens van Benin. We steken de Mono rivier over
met een kano en bezoeken de voodoo-fetisjen in Grand Popo. We kunnen ons zelfs de toekomst laten
voorspellen door een waarzegger. Een plaatselijke gids zal ons een deskundige uitleg geven over het
voodoogeloof.
Bezoek aan het opvangcentrum voor zeeschildpadjes. De zeeschildpadden komen ‘s nachts eieren
leggen op het strand. Om ze te beschermen worden de eieren weggehaald en in het centrum
uitgebroed. Als de babyschildpadjes wat groter zijn worden ze uitgezet in zee.
Het hoogtepunt van de dag is zeker de Zangbeto ceremonie in Agabanakin. Een Zangbeto was
oorspronkelijk een beschermer van het dorp. Je kan je die Zangbeto voorstellen als een soort
“dansende hooimijt”, die een spectaculaire dans en verbazende tovertrucs uitvoert.
Dag 13 : Vrij bezoek aan de stad Lomé of gewoon relaxen op het strand.
Dag 14 : We kunnen gaan vissen op zee. Als we geluk hebben vangen we tonijn, makreel of zeilvis . We
maken hierna de vis lekker klaar op een barbeque.
Hierna is het jammer genoeg tijd voor de terugvlucht.
Dag 15 : Aankomst in Brussel.
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Prijs
€ 1795 p/p voor een groep van 2 personen.
€ 1495 p/p voor een groep van 4 of meer personen.
Inbegrepen :
99
99
99
99
99
99

Alle vervoer ter plaatse
Hotels
Diensten van de Belgische begeleider
Entreegelden en excursies in het programma
Diensten van plaatselijke gidsen
Dossierkosten

Niet inbegrepen :
––
––
––
––
––
––
––

Vluchten (richtprijs: € 400)
Dranken
Maaltijden
Vissen op zee (€ 260 voor de huur van de boot)
Visa en inentingen
Activiteiten niet vermeld in het programma
Persoonlijke uitgaven (bv. souvenirs...)

Deze prijs is op basis van een tweepersoonskamer.
Prijzen geldig tot 31-12-2022

“ Voor de 2e maal reis met Captain Africa.Wederom prima georganiseerd en alles gezien wat
voorzien in programma. Denk dat Paul ondertussen meer Afrikaan is dan Belg. Hotels waren
allemaal prima, beter dan je zou verwachten in een niet zo toeristisch land. Bedankt Paul en
Alexis voor de mooie ervaring en jullie gastvrijheid. Tot een volgende reis samen.“
Geert Maenhout
“ Wie luxe en comfort nastreeft op reis is niet op de juiste plek in Togo en Benin. Maar wie
de moed heeft in beide landen alle ups en downs (letterlijke weergave van het wegennet)
te overwinnen is een cultuur-ervaring rijker, leert er boeiende mensen kennen, wordt
ondergedompeld in vreemde voodoo belevenissen, kan genieten van de locale keuken en voegt
een stukje kleurrijk West Afrika toe aan de must-do-once-in-a-life-time reisavonturen.”
Marleen Flamant
“Benin is een voodoo-pareltje en Paul kent het land als geen ander. Avontuurlijk reizen op zijn
best!”
Bob Verbeeck
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Accomodatie
Deze regio staat niet bekend om zijn luxe hotels. Toch wordt er naar gestreefd een zo comfortabel
mogelijke accommodatie aan te bieden. In de meeste gevallen betekent dat een nette kamer met airco.
Het is echter onvermijdelijk dat op afgelegen plaatsen wat minder comfort voorhanden is. Dat wordt
dan echter wel gecompenseerd door de mooie omgeving en het hartelijk onthaal.
Het kan uitzonderlijk gebeuren dat een van de vermelde hotels niet beschikbaar is. Dan wordt in een
gelijkwaardig hotel overnacht.
Hotel Napoléon Lagune | Lomé
De eerste avond brengen we door in een zeer mooi en
gezellig hotel, aan de oever van de lagune. De uitbater
is een Fransman, hetgeen meteen de lekkere keuken
verklaart!

Tata Koubetti Chez Valerie | Boukoumbé
Hier slapen we in een echt Afrikaans dorp. Valerie is de
perfecte gastvrouw en doet alles om ons een memorabel
verblijf te bezorgen. We maken uitgebreid kennis met de
bevolking.

Hotel Bel Air | Dzogbegan
Hier verblijven we op een paradijselijke plaats, op een
heuveltop middenin de weelderige natuur. Het ideale
vertrekpunt voor een mooie natuurwandeling.

Marcelo Beach resort | Lomé
De reis wordt afgesloten met een verblijf in dit
mooie beach resort, met een zwembad, een
goede keuken en een mooie ligging op het strand.
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Verdere informatie
Maaltijden : Op gebied van maaltijden wordt er naar gestreefd een zo goed mogelijke kwaliteit aan
te bieden. In de grotere steden kunnen we in de betere restaurants eten. Op kleinere plaatsen is de
keuze beperkter. Toch kan overal smakelijk gegeten worden, zonder vrees voor besmettingen. Langs de
kust vinden we heerlijke vis of kreeft. De Afrikaanse keuken is weinig bekend, maar toch zeker niet te
versmaden. Kraanwater is niet altijd te vertrouwen maar overal kan flessenwater, bier en frisdranken
worden gekocht. Een budget van ong. €20 per dag kan volstaan voor de maaltijden.
Vervoer : het vervoer gebeurt met een eigen minibus of 4x4 wagen.
Aanbevolen lectuur :
• Bradt Guide Benin - Ross Velton. Een reisgids met veel achtergrond informatie over Benin.
• Petit futé Togo. Een reisgids met veel achtergrond informatie over Togo.
• De onderkoning van Ouidah - Bruce Chatwin. Het waargebeurde verhaal van de legendarische
slavenhandelaar De Souza die in de 19de eeuw in Benin verbleef. Dit boek is verfilmd onde de naam
“Cobra Verde” met Klaus Kinski in de hooofdrol.
• Door Sahara en Sahel - Frank van Rijn. Het dagboek van de bekende wereldfietser over zijn reis door
West-Afrika.
• Voodoo in Afrika - Marnel Breure. Een verhaal over de voodoocultuur in Benin.
• De Betovering Van Benin - Annie Caulfield De schrijfster maakt en reis door Benin in een oude taxi.
• Ségou - Maryse Condé. Een machtig epos over de avonturen van een Afrikaanse familie in de 19de
eeuw.
Taal : in Togo is het Frans de officiële taal. Daarnaast worden er ook meerdere Afrikaanse talen gesproken.
Documenten : voor Togo heb je een geldige reispas en een visum nodig. De reispas moet nog
geldig zijn tot 6 maanden na het einde van de reis. Het visum voor Togo kan je gewoon aan de luchthaven
krijgen.
Gezondheid : een inenting tegen gele koorts is verplicht. Die kan je krijgen in een van de vaccinatie centra.
vaccinatie centra. Daar kan je ook de nodige informatie bekomen over eventuele andere vaccinaties en
malaria preventie. Indien je een medisch probleem hebt kun je ons daar best van op de hoogte stellen voor
de aanvang van de reis, zodat we daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden.
Je moet een negatieve covid - test van maximum 3 dagen oud kunnen voorleggen. Bij aankomst wordt je
nogmaals getest. Meer info hierover op voyage.gouv.tg.
Geld : in Togo is de franc CFA de munteenheid. 1 € = 655 F CFA. Geld wisselen of met een kredietkaart
geld afhalen kan in de meeste steden. In bepaalde hotels kan u ook met een kaart betalen. Je kan best aan
de bank vragen om je kaart te activeren voor Afrika. Toch is het beter wat contant geld in euros mee te
nemen.
GSM en internet : in vele hotels is er gratis wifi. Een Belgische GSM werkt bijna overal. Als je veel wil bellen
is het beter om een plaatselijke SIM-kaart te kopen.
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