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GANA, TOGO UN BENINA – 
AKWASIDAE UN GELEDE FESTIVĀLU LAIKĀ

AKRA – SOGAKOPE – LOME – OUIDAH – BOHICON – SOKODE – KARA – TAMALE –

TEČIMANA – KUMASI – ANOMABU – AKRA 

12 dienas / 11 naktis 

1. diena AKRA 

Ierašanās Ganas galvaspilsētā Akrā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi.
Transfērs uz viesnīcu. Atpūta. Nakts Akrā. 
Akra ir Ganas galvaspilsēta kopš 1877.gada. Pilsēta atrodas Atlantijas
okeāna krastā. Akrā atrodas greznas viesnīcas, lieliski restorāni un
naktsklubi, kā arī muzeji, arhitektūras pieminekļi, moderni biznesa
centri, tirgi.

Viesnīca
“Novotel” Akrā

2.diena AKRA – SOGAKOPE 

Brokastis.  Apskates ekskursija Akrā, kas ir viens no lielākajiem
kultūras un ekonomikas centriem Āfrikā. Apskatīsiet  Nacionālo

muzeju, kas glabā liecības pat no aizvēstures laikiem, James Town

zvejas ostu. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu Sogakopē. Vakariņas.  

Viesnīca
“Cisneros

Hotel”
Sogakopē

3.diena SOGAKOPE – LOME 

Brokastis.  Transfērs  līdz  Ganas  un  Togo  robežai,  ierašanās  Togo
galvaspilsētā Lomē. Lome atrodas Gvinejas līča piekrastē, un tā ir viena
no  nedaudzajām  pasaules  galvaspilsētām,  kas  atrodas  uz  valsts
robežas. Pusdienas. Pilsētas apskates ekskursija. Apmeklēsiet lielo

tirgu. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. 

Viesnīca “Hotel
Le Lac” Lomē

4.diena LOME – OUIDAH  

Brokastis.  Piedalīsieties Vudū reliģijas piekritēju svētkos –  Santeria.
Festivālā tiek rīkota ceremonija, lai aizdzītu ļaunos garus, tiek dejotas
reliģiskas dejas. Pusdienas.  Šķērsosiet  Togo  un  Beninas  robežu.
Transfērs  uz  Gvinejas  līča  piekrastes  pilsētu  Ouidah.  Apskates
ekskursija  pilsētā.  Apmeklēsiet  portugāļu  celto  fortu,  seno  vergu

tirgu, vēstures muzeju. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.

Viesnīca “Hotel
Casa del Papa”

Ouidah

5.diena OUIDAH – BOHICON  

Brokastis.  Apmeklēsiet Ganvi, kas ir peldošs ciems Nokve ezerā.
Iedzīvotāji savas mājas būvē uz tīkkoka stabiem, jumti tiek klāti ar
biezām lapu kārtām. Iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir makšķerēšana.
Pusdienas. Šajā dienā iespējams piedalīties Gelede deju festivālā (ja
festivāls  sakrīt  ar  Jūsu  ceļojuma  datumu).  Transfērs  uz  viesnīcu
Bohicon pilsētā. Vakariņas. 

Viesnīca “Hotel
Dako” Bohicon

6.diena BOHICON – SOKODE  

Brokastis. Apmeklēsiet bijušo karaļa pili Abomey, kurā šobrīd atrodas
muzejs. Abomey pils ir iekļauta UNESCO kultūras mantojumu sarakstā.
Muzejā glabājas vērtslietas, rituālie priekšmeti, ieroči, drēbes, kas
piederējušas Abomey karalim. Pils ansamblī atrodas templis, kurš pēc
nostāstiem, ir celts no māliem, kas bijuši sajaukti kopā ar cilvēku
asinīm.  Pusdienas.  Transfērs  uz  Togo  pilsētu  –  Sokode. Apmeklēsiet

Viesnīca “Hotel
Central”
Sokodē
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vietējās cilts Tem iedzīvotājus. Jums būs iespēja noskatīties seno
uguns deju, kuras laikā tiek dejots basām kājām pa oglēm. Transfērs uz
viesnīcu. Vakariņas.  

7.diena SOKODE – KARA   

Brokastis.  Vietējā ciema  apmeklējums, lai iepazītu Tamberma cilts

iedzīvotāju dzīvi. Tamberma ciems ir ierobežots ar žogu, lai tajā
neiekļūtu nevēlami viesi un savvaļas dzīvnieki. Pusdienas. Transfērs uz
viesnīcu Karā. Vakariņas. 

Viesnīca “Hotel
Kara” Karā

8.diena KARA – TAMALE   

Brokastis.  Šķērsosiet  Beninas  un  Ganas  robežu.  Iepazīsieties ar
Dagomba cilts iedzīvotājiem. Šīs cilts iedzīvotāji dzīvo apaļās būdās,
kuras pārklātas ar salmu jumtu. Jums būs iespēja satikt un aprunāties
ar ciema šamani. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu Tamalē. Vakariņas. 

Viesnīca
“Modern City”

Tamalē

9.diena TAMALE – TEČIMANA   

Brokastis. Brauciens uz aizsargājamo mežu, pastaiga. Iepazīsieties ar
vietējo cilšu iedzīvotājiem un viņu dzīvi. Kintampo ūdenskrituma

apmeklējums. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu Tečimanā. Vakariņas.  

Viesnīca
“Premier

Palace Hotel”
Tečimanā

10.diena TEČIMANA – KUMASI    

Brokastis. Transfērs uz Kumasi, kas ir Ashanti reģiona galvaspilsēta, kā
arī ļoti nozīmīgs un vēsturisks Ganas centrs. Kumasi pilsētā tradīcijas
tiek turētas ļoti augstā godā, kas lieliski sadzīvo ar mūsdienīgumu.
Ierašanās Kumasi. Pusdienas. Pēcpusdienā iespējams apmeklēt
piemiņas dievkalpojumu. Ashanti tautai bēru ceremonija ir ne tikai
svinīgs, bet arī krāsains pasākums, kas ir bagāts ar rituālu dejām un
priekšnesumiem. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. 

Viesnīca
“Miklin Hotel”

Kumasi

11.diena KUMASI – ANOMABU    

Brokastis.  Apskates ekskursija pilsētā. Apmeklēsiet Nacionālo

kultūras centru, kas ietver sevī muzeju par Ashanti vēsturi, bibliotēku,
amatnieku veikaliņus un izstādes zāli. Šeit iespējams arī izmēģināt
bungu rīboņu un tradicionālās afrikāņu dejas.  Pusdienas. Šajā  dienā
piedalīsieties  tradicionālajos  Ashanti  tautas  svētkos  –  Akwasidae

festivālā  (ja  festivāls  sakrīt  ar  Jūsu  ceļojuma  datumu).  Festivāls  ir
veltīts Ashanti karalim, kura laikā tiek  dejots, dziedāts. Karalis rotājies
zelta rotām kopā ar garīdzniecības un  valdības pārstāvjiem noskatās
ceremonijā.  Transfērs  uz  viesnīcu  piekrastes  pilsētā  Anomabu.
Vakariņas. 

Viesnīca
“Anomabu

Beach Resort”
Anomabu

12.diena ANOMABU – AKRA 

Brokastis.  Apmeklēsiet Elmina pili. 1482.gadā portugāļi  uzbūvēja
pirmo pili Zelta krastā – Elmina pili. Tā tika uzcelta, lai uzlabotu savas
tirdzniecības aktivitātes, īpaši tās, kas bija saistītas ar zeltu un vergiem.
Šodien Elmina pils ir iekļauta UNESCO kultūras mantojumu sarakstā.
Pusdienas.  Pastaiga vecpilsētā, apmeklēsiet vietējo zvejnieku

ciemu. Transfērs uz lidostu Akrā. Lidojums mājup.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma, tā atkarīga no brauciena laika un cilvēku skaita 
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grupā.

Ceļojuma cenā iekļauts:
 nakšņošana minētajās vai līdzīgās viesnīcās divvietīgā  numurā, ar brokastīm, pusdienām un 

vakariņām (sākot ar brokastīm 2.dienā līdz pusdienām 12.dienā);
 visi transfēri pēc programmas;
 ekskursijas, kas minētas programmā;
 angļu valodā runājoša gida pakalpojumi.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

 aviobiļetes;
 Ganas vīza;
 Beninas vīza;
 Togo vīza;
 vakariņas 1. un 12.dienā;
 apdrošināšana;
 dzeramnauda;
 personīgie izdevumi.

Viesnīcas:
 Akrā - “Novotel” http://inx.lv/JQY ,
 Sogakopē - “Cisneros Hotel” http://inx.lv/4Dj ,
 Lomē - “Hotel Le Lac” http://inx.lv/4D6 ,
 Ouidah - “Hotel Casa del Papa” http://inx.lv/4D0 , 
 Bohicon - “Hotel Dako” http://inx.lv/JTL ,
 Sokodē - “Hotel Central” http://inx.lv/JTT , 
 Karā - “Kara Hotel” http://inx.lv/JTV ,
 Tamalē - “Modern City Hotel” http://inx.lv/4D8 , 
 Tečimanā - “Premier Palace Hotel” http://inx.lv/4D1 ,
 Kumasi - “Hotel Miklin” http://inx.lv/JQW ,
 Anomabu - “Anomabu Beach Resort” http://inx.lv/JQO .
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