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Er is nieuws onder de West-Afrikaanse zon!
Het wintersportseizoen loopt op z’n einde, evenals het ‘koude’ seizoen in een deel van West-Afrika.
De blik is gericht op de zomer en plannen worden volop gemaakt. Hoogste tijd om onze bijzondere
zomerreizen onder de aandacht te brengen.
Togo Zomerreis
Reis je graag naar bestemmingen, die nog niet ontdekt zijn door het grote publiek?
Dan zal Togo je aanspreken!
Samen met onze lokale contacten en gidsen trokken we er in de achterliggende periode op uit om
bekende en vooral ook minder bekende plekken te bezoeken. Boordevol inspiratie voor mooie
reizen kwamen we terug. De Togo Zomerreis is daarvan het eerste resultaat.

De Togo Zomerreis combineert het lokale leven van het veelal animistische zuiden met bezoeken
aan bijzondere gebieden in het noorden van het langgerekte land.
Van de kust tot de traditionele tata’s in het land van de Tamberma, aan de grens met Benin, is de
reis een aaneenschakeling van cultuur, natuur en vooral een kennismaking met het lokale leven. Je
proeft van lokale gerechten, bent te gast op familie-erven, maakt kennis met dorpschefs, gaat in de
leer bij een mandenmaker, maakt een tocht per motor - de lokale taxi - en mag een spectaculaire
vuurdans in Bassar bijwonen.
Een reis door niet-toeristisch Togo is een feest voor de zintuigen!
Beschikbaar als kleinschalige groepsreis (10 t/m 25 augustus) en als maatwerkreis.
Onze agenda
12 t/m 27 juli 2013
10 t/m 25 augustus 2013

Burkina Faso Wandelreis
Togo Zomerreis

Maatwerkreizen
Sluiten onze groepsreizen niet geheel aan bij de reisbehoefte?
Met een reisvoorstel op maat geven we invulling aan specifieke reiswensen en ideeën!
Uitgebreide informatie over ons reisaanbod is beschikbaar op onze website.
Vragen over ons aanbod of de actuele situatie in onze bestemmingen? Laat het ons weten!
Graag tot ziens in West-Afrika!
Met een warme groet uit Ségou namens het team van Papillon,

Enthousiast over onze reizen en ideeën? Voel je vrij deze nieuwsbrief met anderen te delen.
Afmelden voor de Papillon Reizen-nieuwsbrief? Een email aan info@papillonreizen.com volstaat!
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