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18-daagse rondreis Togo & Benin met Savalou yam festival
Ervaar kleurrijk Togo & betoverend Benin, kleinschalige groepsreis
data: 02-19 augustus 2020
groepsgrootte: 4-8 personen
kamers: op basis van tweepersoons kamers
Levendige markten en een kennismaking met
het dagelijkse leven van verschillende
bevolkingsgroepen zijn deel van deze rondreis
door Togo en Benin. De reis nodigt ons uit om
met een open blik de ontmoeting aan te gaan
met het heden en verleden van twee bijzondere
West-Afrikaanse landen en gaandeweg inzicht
te krijgen in andere culturen, tradities en
religies. Een van de hoogtepunten van de reis
is het jaarlijkse yam festival in Savalou.
We starten onze reis in het zuiden van Togo en
Benin; de kuststrook, waar de voodooreligie zijn roots heeft en alom zichtbaar aanwezig is. We
reizen door naar het groene en vruchtbare zuidwesten van Togo en het fraaie plateau van Danyi. In
het noorden bezoeken we de kasteelwoningen van de Tamberma en Somba in het grensgebied van
Togo en Benin. We gaan van de gebaande paden af om de Peul en de Taneka te bezoeken, waar je
je in vroeger tijden waant. We bezoeken de Koning en de Spiritueel Leider, die een belangrijke rol
spelen in de dorpsgemeenschap en maken kennis met de eenvoud van het dagelijkse leven in de
dorpen met lemen hutten met strodaken. We bezoeken het jaarlijkse festival ter ere van de yam en
reizen via de heilige heuvels van Dassa en de historie van Abomey terug naar het zuiden voor een
boottocht over het Noukouémeer. We maken kennis met de Tofinu-bevolking en hun leven in de
paaldorpen.

In het kort
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

1: aankomst Cotonou
2: Cotonou – Ouidah
3: Ouidah – Grand Popo
4: Grand Popo – Aného
5: Aného en omgeving
6: Aného – Kpalimé
7: Kpalimé – Dzogbegan
8: Dzogbegan – Kara
9: Kara – Tambermaland
10: Tambermaland – Natitingou
11: Natitingou en omgeving
12: Natitingou – Tanekaland
13: Tanekaland – Dassa
14: Savalou yam festival
15: Dassa – Abomey
16: Abomey – Noukouémeer
17: Noukouémeer – Porto-Novo
18: Porto-Novo – Cotonou - vertrek
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Van dag tot dag
dag 1: 2 augustus
De dag staat in het teken van de reis naar Benin. Aankomst op de internationale luchthaven van
Cotonou, waar we worden verwelkomd door de warmte van het Afrikaanse continent. Na het
vervullen van de douaneformaliteiten, worden we naar de accommodatie gebracht.
overnachting in: Cotonou
inbegrepen maaltijden: reisafstand en -tijd: -

dag 2: 3 augustus
Alvorens het land in te trekken, wordt de ochtend benut voor de kennismaking met gids en
reisgenoten, voor het regelen van praktische zaken zoals geld wisselen, en het doornemen van het
programma.
In de middag reizen we over de ‘Route de la Pêche’. De fraaie kustroute voert door vissersdorpjes
en langs de oceaan, waar we met een beetje geluk de vissers aan het werk kunnen zien bij het
binnenhalen van de netten en het selecteren van de vangst.
De bestemming is Ouidah, een stad, die in vroeger tijden een belangrijke rol speelde in de
slavenhandel en tegenwoordig bekend is van het jaarlijkse voodoofestival, dat plaatsvindt op 10
januari, nationale voodoodag in Benin.
In de namiddag bezoeken we een dorp, waar op traditionele wijze zout gewonnen wordt.
overnachting in: Ouidah
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 45 km – 1,5 uur

dag 3: 4 augustus
Vandaag maken we kennis metn de historie en cultuur in Ouidah tijdens bezoeken aan het museum,
de pythontempel en het heilige bos. We wandelen de slavenroute, de laatste 4 kilometers, die
mensen aflegden alvorens ingescheept te worden voor verre bestemmingen. Onderweg komen we
langs punten, die een belangrijke rol speelden in de laatste momenten, die op Afrikaanse bodem
werden doorgebracht, zoals de Boom der Vergetelheid en de put, waar men de Afrikaanse
onreinheden moest wegwassen. De slavenroute eindigt bij de Deur van Geen
Weg Terug aan de oceaan; een plek waar voor velen het leven een drastische
wending nam. In de namiddag reizen we door naar Grand Popo.
overnachting in: Grand-Popo
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 45 km – 1-1,5 uur

dag 4: 5 augustus
Grand Popo, gelegen aan het strand, is een oase van rust. In de ochtend gaan
we aan boord voor een tocht via de Bouche du Roi naar de lagune en
mangrovebos. Op de terugweg bezoeken we een conservatieproject voor
zeeschildpadden, alvorens door te reizen naar Aného in Togo.
overnachting in: Aného
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 25 km – 1 uur

dag 5: 6 augustus
Vandaag maken we kennis met het dagelijkse leven aan de rivier de Mono, die in dit deel van het
land de grens vormt tussen Togo en Benin. Het zuiden van Togo kenmerkt zich door een rijke
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voodoocultuur, pittoreske dorpen met kleurrijke markten en allerhande
ambachten. We brengen een bezoek aan een plek, waar palmolie gemaakt
wordt, aan een pottenbakster en aan een sodabistokerij, waar we de sterke
drank kunnen proeven. We zien voodoo idolen en heilige plaatsen.
overnachting in: Aného
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 60 km – 2 uur

dag 6: 7 augustus
In de ochtend reizen we naar Lomé, de hoofdstad van Togo, voor een bezoek
aan de grootste fetisjmarkt in de regio. De lokale gids geeft uitleg over de
voorwerpen en benodigdheden voor ceremonieën.
We reizen door naar het noordwesten van Togo, een heuvelrijk en vruchtbaar
gebied met cacaovelden, koffieplantages, watervallen en een overvloed aan
fruit. In de namiddag verkennen we Kpalimé en de handwerkcentra.
We overnachten bij de lokale bevolking.
overnachting in: Kpalimé
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 195 km – 3-4 uur

dag 7: 8 augustus
We maken een wandeling op de Mt. Kloto, waar we kennismaken met natuurlijke verf en de
koffiebranderij van een vrouwencollectief bezoeken. Het Danyi plateau is de bestemming van
vandaag. Een weg, omgeven door bomen en planten, voert via kleine dorpen naar Dzogbegan op het
plateau. Als ze bij aankomst nog open zijn, brengen we een bezoek aan het klooster en de
kloosterwinkel. De monniken zijn meesters in het maken van onder meer jam en essentiële oliën,
die ze in de kloosterwinkel verkopen.
overnachting in: Dzogbegan
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 85 km – 2 uur

dag 8: 9 augustus
De dag start vroeg voor de reis naar het noorden van Togo. Onderweg stoppen we voor een lunch en
wellicht staat er een saus met wagasi op het menu; de traditionele door de Peul-vrouwen bereide
kaas, die alleen in het noorden van Togo en Benin verkrijgbaar is.
Tijdens de reis verandert het landschap naar een rotsachtige savanne met weidse uitzichten.
Onderweg bezoeken we de wevers in Bafilo en de dodenrots bij AledjoKadara.
De nacht wordt doorgebracht in Togo’s ‘tweede hoofdstad’.
overnachting in: Kara
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 335 km – 7 uur

dag 9: 10 augustus
We benutten de ochtend voor een wandeling op de berg Kabyé, waar we een
smid en pottenbakster ontmoeten. Beiden werken op traditionele wijze. De
smid smeedt het hete ijzer met stenen, die wel 20 kilo kunnen wegen.
In de middag reizen we door naar het Land van de Tamberma, gelegen aan de
grens met Benin. De Tamberma of Batammariba genieten bekendheid
vanwege de bijzondere architectuur. Hun kasteelachtige lemen woningen
worden tatas genoemd. We brengen een bezoek aan een tata en brengen de
nacht, geheel in stijl, door op het dakterras, te gast bij een lokale familie.
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overnachting in: Tambermavallei
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 85 km – 1,5-2 uur

dag 10: 11 augustus
Mocht er een nieuwe tata in aanbouw zijn, dan is het de moeite waard vroeg op te staan en een
beozek aan de bouwplaats te brenen. Het motto ‘vele handen maken licht werk’ wordt hier in de
praktijk gebracht. De meester-metselaar wordt terzijde gestaan door een flinke groep vrijwilligers,
die leem mengen en aandragen.
We verkennen het gebied; de gids vertelt over de historie en de rijke tradities van de Tamberma.
Tradities, die tot op de dag van vandaag een rol spelen. De tatas kregen in vroeger eeuwen hun
vorm, mede op basis van de toen noodzakelijke bescherming tegen wilde dieren en vijandige
stammen. Hoewel die dreigingen niet meer aan de orde zijn, hebben de tatas nog steeds dezelfde
bouw en functie. Pas als een jongeman in de eerste behoefte van zijn vrouw en kinderen heeft
voorzien – door een tata te bouwen – kan een huwelijk plaatsvinden.
We steken de grens met Benin over, waar de rest van de dag in het teken staat van een
kennismaking met de Somba, die net als de Tamberma in tatas wonen. Samen met een Somba-gids
verkennen we te voet het gebied. Hij vertelt over de cultuur – inclusief gezichtsdecoraties – en
neemt ons mee naar de tata van zijn familie.
overnachting in: Natitingou
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 50 km – 1 uur

dag 11: 12 augustus
We brengen de dag door in de omgeving van Natitingou. Een wandeltocht - van totaal circa 5 uur laat ons kennismaken met de omgeving en met het leven van de Peul, het herdersvolk. Deze
bevolkingsgroep leidt nog een (semi-)nomadisch leven en heeft een rijke cultuur met vele tradities.
De wandeltocht eindigt bij de Kota-watervallen; een prima plek voor een verfrissend bad.
De dag wordt afgesloten met het proeven van gierstebier en bananenbeignets in Natitingou.
overnachting in: Natitingou
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 20 km – 30 minuten

dag 12: 13 augustus
Iets zuidelijker bezoeken we het nog relatief onbekende Tanekaland. Deze bevolkingsgroep is erin
geslaagd de cultuur en traditionele levensstijl te bewaren.
Ons bezoek begint bij de cultuurbank. De voorwerpen die hier tentoongesteld
zijn, zijn eigendom van de bewoners van nabijgelegen Tanekadorpen. Elk
voorwerp dient als onderpand voor een aan de eigenaar verstrekte lening.
Zodra de lening is terugbetaald, heeft de eigenaar het recht zijn voorwerp
terug te vragen. Terwijl de bevolking inkomen genereert, profiteert de
cultuurbank van een steeds wisselende collectie.
Na het verlaten van de asfaltweg betreden we een andere wereld; een wereld
waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan het leven nog geleefd wordt op de
ritmes van de seizoenen en dagen. De pittoreske Tanekadorpen geven ons de
kans het contact aan te gaan met de lokale bevolking en hun tradities. De
Koning en de spiritueel leider staan in hoog aanzien bij de dorpsbewoners.
Beiden spelen een belangrijke rol in de gemeenschap. We brengen ze een
bezoek om hun zegen voor ons bezoek en de reis te ontvangen. Te voet
verkennen we het gebied. De nacht wordt doorgebracht in een dorp.
overnachting in: Tanekadorp
inbegrepen maaltijden: O-L-D
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reisafstand en -tijd: 60 km – 1 uur

dag 13: 14 augustus
Na het ontbijt is het moment aangebroken om afscheid te nemen van de lokale bevolking en de reis
richting het zuiden te vervolgen. We stoppen in Djougou voor bezoeken aan de werkplaatsen van
traditionele handwerkslieden, zoals leerbewerkers, wevers en smeden.
Onderweg naar Dassa brengen we een bezoek aan de Dankoli fetisj. Deze voodoo fetisj wordt
beschouwd als een van de meest krachtige in het land, en wordt bezocht door menige volgeling van
de voodooreligie om te offeren aan de goden.
overnachting in: Dassa
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 295 km – 4,5-5 uur

dag 14: 15 augustus
Wellicht hebben we gisteren in Savalou al een glimps opgevangen van de activiteiten van het yam
festival. Vandaag is de laatste en belangrijkste dag van de jaarlijkse vieringen. Yams worden veel
gegeten in Benin, en zijn een gewaardeerd voedingsmiddel. Het festival ter ere van de yam is
gebaseerd op de gedachte dat voorouders en goden de yams horen te proeven, voordat ze door
mensen gegeten worden. Er worden offerceremonieën gehouden.
We mengen ons in de kleurrijke menigte en vieren het yamfeest mee.
overnachting in: Dassa
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 70 km – 1,5 uur

dag 15 : 16 augustus
Hoewel Dassa omringd wordt door meer heuvels, wordt het heilige voodoogetal
41 gebruikt om het aantal te duiden. Veel van de heuvels waren ooit bewoond.
Ze boden een veilig heenkomen voor wie wilde ontsnappen aan
mensenhandelaren. Restanten van oude nederzettingen, die werden beschermd
door voodoorituelen, zijn nog steeds te zien. Voodoopaleizen op de heuvels zijn
nog in gebruik voor ceremonieën. We beklimmen een van de heuvels en
bezoeken een paleis, waar heilige voodoo-idolen te zien zijn.
We reizen door naar Abomey, eens de hoofdstad van het fameuze Dahomey Koninkrijk. Sinds 1645
bouwde elke Koning er zijn eigen paleis. In totaal stonden er 12 op het moment dat de Fransen het
land koloniseerden. De toenmalige Koning Gbehazin wilde koste wat het kost voorkomen dat de
paleizen in handen van de overheerser zouden vallen en stak ze in brand, alvorens op de vlucht te
slaan. Eén paleis bleef gespaard. We bezoeken het paleis en het historisch museum, waar een
indrukwekkende collectie te bezichtigen is.
Nabij Abomey bezoeken we een voodoodorp om meer over de fascinerende religie te weten te
komen.
overnachting in: Abomey
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 75 km – 1-1,5 uur

dag 16: 17 augustus
Alvorens verder naar het zuiden te reizen, bezoeken we het ondergrondse dorp Agongointo, dat in
1998 ontdekt werd toen een vrachtwagen in een gat in de grond verdween tijdens
wegwerkzaamheden. Uitvoerig onderzoek leidde tot de ontdekking van een zeer goed verborgen
ondergronds dorp. Het is onbekend, wie het dorp bouwden en bewoonden, dat nu een museum is.
Na reizen door naar Abomey-Calvi, aan de oever van het Noukouémeer, waar we aan boord voor een
verkenning van het meer en de paaldorpen, waarvan Ganvié de meest bekende. We krijgen een
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indruk van de diverse vismethoden op het meer en brengen de nacht door in
een paaldorp.
overnachting in: paaldorp Noukouémeer
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 125 km – 2 uur

dag 17: 18 augustus
Onze boottocht brengt ons naar dorpen waar zelden toeristen komen. De
Tofinu verplaatsen zich in hun traditionele houten kano’s (soms voorzien van
kleurrijke zeilen); het transportmiddel voor jong en oud, zowel op het meer,
als in de dorpen, waar men per boot boodschappen doet bij paalwinkels en bij
de drijvende markt. Aan het eind van de ochtend/begin van de middag zetten
we voet aan wal en reizen we over de weg naar Porto Novo.
De namiddag staat in het teken van de hoofdstad van Benin, waar de oude
stad, de kruidenmarkt en het paleis van de 9-koppige fantomen bezocht
worden.
overnachting in: Porto-Novo
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 20 km – 30 minuten

dag 18: 19 augustus
De laatste dag van onze reis door Benin is aangebroken. Alvorens terug te reizen naar Cotonou
maken we een uitstap naar nabijgelegen Adjarra, een dorp bekend om haar kunstmarkt, waar fraaie
producten van lokale kunstenaars te koop zijn.
We keren terug naar Cotonou en bezoeken de Dantokpamarkt, de grootste markt van West-Afrika.
Na het afscheidsdiner worden we naar het vliegveld gebracht.
overnachting in: Cotonou
inbegrepen maaltijden: O-L-D
reisafstand en -tijd: 45 km – 1 uur

Bekijk het fotoalbum van deze reis op de website van Papillon Reizen.

Reisdata
02-19 augustus 2020

Prijs 2020 reis
Per persoon, op basis van verblijf in tweepersoons kamer
Supplement voor eenpersoons kamer

€ 1.875,=
€ 236,=

Individuele verlengingen mogelijk. Tevens te boeken als maatwerkreis

Inbegrepen
privétransport: voor de groep, inclusief alle aan het transport gerelateerde kosten, zoals chauffeur,
brandstof, tol
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gids: meereizende Engels-sprekende gids en lokale gidsen en assistenten
activiteiten: alle kosten gerelateerd aan de activiteiten vermeld in de bovenstaande reisroute,
inclusief entreegelden, toeristenbelasting, gestes van respect en transport waar van toepassing
accommodatie: als hierboven vermeld, op basis van tweepersoons kamers
maaltijden: ontbijt, lunch en diner dag 2-18
eerlijke vergoeding: voor producten en diensten, aan een ieder waarmee we samen werken

Exclusief
vliegtickets en/of transport naar het startpunt van de reis en vanaf het eindpunt
visa en vaccinaties
persoonlijke verzekeringen, zoals reis-, annulerings- en ziektekostenverzekeringen
aanvullende activiteiten
opwaardering van kamer en/of accommodatie
extra reisdagen
drinken en overige maaltijden
fooien, souvenirs en persoonlijke uitgaven
kosten gerelateerd aan interviews, foto- of filmsessies

Groepsgrootte
4 tot 8 personen

Voorgestelde accommodaties
plaats

accommodatie

kamer

Cotonou

Maison CanelYa

Kamer met airconditioning

Ouidah

Hotel La Joie

Kamer met ventilator

Grand Popo

Auberge de Grand Popo

Kamer met ventilator

Aného

Coté du Soleil

Kamer met ventilator

Kpalimé

Bij de lokale bevolking

Eenvoudig, gedeeld sanitair

Dzogbegan

Hotel Belair

Kamer met ventilator

Kara

Hotel La Douceur

Kamer met ventilator

Tamberma country

Bij de lokale bevolking

Overnachting op het dakterras,
eenvoudig, gedeeld sanitair

Natitingou

Le Bélier

Kamer met ventilator

Taneka country

Auberge villageoise

Kamer met douche, gedeeld
toilet

Dassa

Chez Armand

Hut met ventilator

Abomey

Chez Sabine

Kamer met ventilator

Noukoué Lake

Bij de locale bevolking

Eenvoudig, gedeeld sanitair

Porto-Novo

Centre Songhai

Kamer met ventilator

Cotonou

-

Mogelijkheid tot douchen voor
vertrek

Indien een hierboven vermelde accommodatie geen beschikbaarheid heeft, wordt het best mogelijke
alternatief gekozen.

Zwaarte van de reis
Een goede conditie, open blik, flexibiliteit en een avontuurlijke instelling zijn van belang voor deze
reis, waarin de voorzieningen op sommige plekken eenvoudig zijn.

www.papillonreizen.com - (+223) 76689115 - info@papillonreizen.com

8

Betalingsvoorwaarden
Aanbetaling: 25% bij boeking.
Betaling van het resterende bedrag zes weken voor aanvang van de reis.
Volledige betaling bij boeking, indien minder dan zes weken resteren tot aanvang van de reis.

Benodigde visa
Benin
Togo

multiple entry visum
single entry visum

Uitnodigingsbrief
Uitnodigingsbrieven benodigd voor visumaanvragen worden verstrekt na ontvangst van de (aan)betaling.

Organisatie van de reis
De organisatie van de reis, inclusief alle daaraan verbonden reservering voor accommodatie, transport en
gidsen, start zodra de (aan)betaling is ontvangen.

Verzekeringen
Bij het maken van een reis kunnen zich onverwachte kosten aandienen. Desgewenst kunnen risico’s
afgedekt worden door het afsluiten van bijvoorbeeld een annuleringsverzekering, een reisverzekering
en/of een ongevallenverzekering. Uw verzekeraar kan u meer vertellen over de mogelijkheden en over
wat er al vanuit uw huidige verzekeringen gedekt wordt.

Annulering door de reiziger
Bent u onverhoopt genoodzaakt uw reis te annuleren, dan zijn de volgende kosten van toepassing:
- meer dan 42 dagen voor aanvang van de reis: het aanbetalingsbedrag
- van 42 tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 70% van de reissom
- minder dan 14 dagen voor aanvang van de reis: 100% van de reissom

Algemene voorwaarden
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Papillon Reizen van toepassing.

Verantwoord reizen
Papillon Reizen hecht er waarde aan een evenwicht te creëren tussen ontvangen en geven. Daarom
betalen we een eerlijke vergoeding voor producten en diensten. Daarnaast dragen al onze
activiteiten bij aan de Papillon-fondsen.

Praktische informatie
Beknopte informatie over Togo en Benin is beschikbaar op onze website. Na boeking wordt uitgebreide
praktische en reisinformatie, inclusief een bagagelijst toegestuurd.
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