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Rondreizen Togo
Durft u te kiezen voor een minder bekende
reisbestemming? Kies Togo!
In juli en december staan kleinschalige groepsreizen
gepland door dit bijzondere en toch nog weinig
bekende Westafrikaanse land.
Je gaat het contact aan met de lokale bevolking en
hun dagelijkse leven, je leert over het slavernij
verleden van het land en over de cultuur.
In de juli-reis wordt het traditionele Evala-festival in
de Kara-regio bezocht, de december-reis neemt je
mee naar het grootste jaarlijkse voodoofestival in
het land.

We beloven: u zult er geen spijt van hebben!

Papillon op het Afro Latino Festival
Noteer het alvast in uw agenda: 20 - 22 juni 2014!
Nabij de Nederlandse grens, zal in Bree - in Belgisch Limburg - het Afro Latino Festival plaatsvinden.
Een kleurrijk festival met musici uit vele landen, waaronder Mali. U vindt ons met een stand op het
marktterrein. We kijken er naaruit u te ontmoeten, voor informatie over onze reizen, om kennis
met ons te maken en voor mooie handgemaakte fairtrade producten uit West-Afrika!

In voorbereiding
Bij Papillon Reizen zijn we nooit klaar met het
vormgeven van reizen. Telkens als we op
verkenningsreis gaan, raken we geïnspireerd!
We werken aan een januari 2015 rondreis door Benin,
waarin we je meenemen naar enkele van de mooiste
plekken in het land en je onderdompelen in de
mysterieën van het voodoogeloof.
Afhankelijk van hoe de situatie in het land zich
ontwikkelt, komen we met een februari 2015 rondreis
door Mali met Ségou’s bekende Festival sur le Niger,
een trektocht door het Land van de Dogon en een
meerdaagse boottocht over de Niger.
Wordt vervolgd!
Op onze Facebook en Google+ en/of Twitter pagina’s plaatsen we regelmatig updates van wat ons
bezighoudt!
In de kalender op onze website vindt u een actueel overzicht van onze groepsreizen en activiteiten.
Vragen over onze reizen of bestemmingen? We beantwoorden ze graag!
Met een warme groet uit zonovergoten Ségou, namens het hele team,

Enthousiast over onze reizen en ideeën? Deel deze nieuwsbrief gerust met anderen!
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Stuur ons een mail met onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.
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