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*NAMEN*



Ben jij er klaar voor?

Hi *namen*,
 
Hopelijk zijn jullie klaar voor de reis naar Accra and Cape Coast. In dit
document vind je jullie reisroute en andere dingen die je moet weten.
 
Ik wens je veel plezier!
 
Groeten,
 
Jennifer

 
 



Reisroute
2 februari
De trip start om 10.00 uur met een fietstour door Accra. De exacte locatie krijg je
maximaal twee dagen voor vertrek. Neem een UBER of taxi vanaf je hotel naar de
locatie.
 
Tijdens de tour bezoeken jullie de belangrijkste hoogtepunten van Accra,
inclusief Kwame Nkrumah Mausoleum, Osu Castle and JamesTown Lighthouse.
Er zijn een paar pauzes onderweg.
 
Goed om te weten: je krijgt een helm en veiligheidsvest van de tourguide. Een
fles water en een snack wordt ook geregeld. Neem zelf meer water mee als je
verwacht dat nodig te hebben (of koop het onderweg). Smeer je ook goed in met
zonnebrand, en neem extra mee.
 
De tour eindigt rond 16.00 uur op de startlocatie. Vanavond slapen jullie in
*naam hotel*.
 
 
3 februari
Na het ontbijt komt de chauffeur jullie op halen in jullie hotel. De reis naar de
volgende bestemming is lang, dus hopelijk heeft de chauffeur wat goede muziek.
 
Vandaag bezoeken jullie Assin Manso Slave River. Dit is waar de tot slaaf
gemaakte Ghanezen hun laatst bad namen.
 
De volgende stop is Cape Coast. Morgen gaan jullie meer leren over de Ghanese
geschiedenis, voor vandaag willen jullie vast ergers lekker eten en vroeg naar bed
in *hotel*.
 



4 februari
Vandaag wordt een drukke dag. Eerst bezoeken jullie Cape Coast Castle, waar
jullie onder andere de kelders gaan zien waar de tot slaaf gemaakte Ghanezen
werden ondergebracht tot ze werden verscheept. Hier gaan jullie door de
indrukwekkende "Door of No Return".
 
In de middag rijden jullie naar Kakum National Park, een mooi stuk regenwoud.
Hier gaan jullie wandelen over de hangbruggen met een prachtig uitzicht over
het woud. Op de terugweg kun je een lokaal gerecht proberen.
 
Jullie verblijven in hetzelfde hotel als de vorige nacht.
 
5 februari
Een nieuwe dag, een nieuw hotel. Na het ontbijt en het inpakken van de bagage
rijden jullie naar Elmina. Hier bezoeken jullie Elmina Castle, en krijgen jullie een
tour door Elmina town.
 
Vannacht slapen jullie in *hotel*, aan het strand.
 
6 februari
Jullie worden vanmorgen wakker gemaakt door het geluid van de golven. De
laatste dag is alweer aangebroken. Jullie kunnen nog eens door town lopen, of
vraag de driver jullie naar een van de mooie stranden in de omgeving te rijden.
 
Rond 16.00 uur rijdt de chauffeur jullie terug naar Accra.
 



Belangrijk om te weten
 
De chauffeur haalt jullie maandag 3 februari op bij *hotel*. Bel +233 *number*
als hij voor 9.00 uur niet is aangekomen.
 
Wanneer jullie de castles en de rivier bezoeken dien je uit respect bedekkende
kleding (lange broek/rok/jurk en bedekte schouders) te dragen.
 
In Kakum NP doen jullie een wandeling. Het is aan te raden dichte schoenen te
dragen (voornamelijk tegen de insecten). Professionele wandelschoenen zijn niet
noodzakelijk.
 

Veel plezier! Tag @theghanatraveller en @reizenghana.nl
op social media zodat  ik ook mee kan genieten



BEN JIJ KLAAR

VOOR EEN NIEUW

AVONTUUR?

USE THE CODE

TRAVELWITHME ON

ALL ITINERARIES 

20%

OFF

Ik hoop dat deze reisroute handig is voor jouw trip naar Cape
Coast. Als je alle contacten en hotels wilt weten, stuur me een e-
mail jennifer@theghanatraveller.com zodat je deze met korting
krijgt

Heb je hulp nodig met je reisroute? Laat me je helpen! Ik reis naar
Ghana sinds 2013, en ik ben naar heel veel toeristische en niet
toeristische plekken geweest. Samen met mijn team van Ghanese
tour guides stellen we jouw ideale reisroute samen. Ik kan je ook
helpen met een gids of een huurauto. Neem contact met me op!
 

https://www.theghanatraveller.com/travel-itineraries/


