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Oplev skøn natur, livet i en lokal landsby,  
rigt dyreliv og traditionel Ashanti-kultur på 

7 dages rundrejse i Ghana 
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DAG 1 - Traditionel Ashanti kultur 

Cape Coast eller Accra —> Kumasi 

Fra den tidlige morgenstund sættes kurs mod Kumasi - Ghanas kulturelle hovedstad. I Kumasi skal vi se Lake Bosomtwi, Ghanas 
eneste naturlige sø og besøge en fabrik, hvor de væver det traditionelle Kente-stof. Overnatning i Kumasi 

DAG 2 - Vandfaldet Kintampo og landsbybesøg 

Kumasi —> Mole National Park 

Fra Kumasi kører vi nordpå mod Kintampo Waterfalls - et af de højeste vandfald i Ghana. På vejen ser vi også centrum af Ghana. Vi 
stopper i den lokale landsby Busunu og spiser frokost i Veronicas compound. Veronica er engelsklærer på landsbyskolen. Bagefter er 
der en kort rundvisning, hvor I ser sundhedsklinikken. Vi spiser aftensmad og går i seng under åben himmel med myggenet og 
madrasser. Du kan ikke få en mere autentisk oplevelse på hele din rejse til Ghana! 
Overnatning i landsbyen. 

DAG 3 - Safari i Mole 

Vi står op til lyden fra haner og geder og får en lokal morgenmad sammen med Veronicas familie. Herefter går turen videre til Mole 
Park en times kørsel fra Busunu. Med sine 4840 km2 oprindelige og uberørte savanne er det Ghanas største nationalpark. Hotellet 
tilbyder forskellige former for safarioplevelser både til fods eller i Jeep. Man kan vandre med elefanter og nyde udsigten over dalen fra 
poolområdet. 
Overnatning på Mole Motel 

DAG 4- Safari i Mole 

Nyd dagen uden planlagt program. Hop i poolen eller tag en ekstra jeep safari. Eftermiddag: Larabanga moskeen. En af de ældste i 
hele Vestafrika. Overnatning på Mole Motel 

DAG 5 - Monaaber og Afrikansk marked 

Mole —> Kumasi 

Vi forlader Mole og kører ind i et tæt bevokset skovområde, hvor vi besøger Boabeng Fiema Monkey Sanctuary. Der er to forskellige 
slags abearter i skoven - de sky colobusaber og de mere sociale monaaber.. Om eftermiddagen skal vi se Kejetia Market, som er et 
kæmpe åbent marked med over 10.000 stande. Overnatning i Kumasi 

DAG 6 - Lokalt Strandliv 

Kumasi —> Accra 

Kørsel til Accra (5 timer). Eftermiddag: Labadi Beach med udsigt til Christiansborg Castle - det danskbyggede fort.  
Overnatning i Accra 

DAG 7 - Accra city tour 
Dagstur rundt i Accra, hvor vi skal besøge Korle Bu Teaching Hospital og møde ghanesiske kollegaer på Ghanas største offentlige 
hospital. Herefter går turen forbi James Town, Kwame Nkrumah’s mausoleum og Independence Square. Turen afsluttes ved Craft 
Center, hvor de fleste handicrafts bliver lavet i Ghana.

Dagsprogram
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