
 

 

ÄVENTYR RESA – 12 Dagar/11 Nätter 
 

 

Dag 1 ANKOMST TILL FREETOWN INT AIRPORT 
 

Vid ankomsted kommer ni att mötas och avhjälpas av en representant från vår grupp. 

En bus kommer att köra er till hotellet  

Hotell: Harmony Hotel/Buckingham Palace Resort 

Måltider: F L&M 

Dag 2- Bunce Island Excursion 

Denna dag ägnas åt en timme och fortiofem muniters båtresa i Rokel floden som 

leder er till en myckte sevärd ö. Bunce Island var ökänd som Britternas kanske 

mest viktigaste utlandsk post, där Afrikaner samlades under horribla 

förrutsättningar, och därifrån de skeppades motvilligt över Atlanten till nord 

Amerika där de förslavades under manga år. På ön byggdes Britterna ett enormt 

fort som drevs av Britiskt Kompany som attakerades ett par gånger av 

Fransmännen, som också var intresserade av ön. Danskar slav handlarna var också 

full delaktiga i handeln.  

  

Hotell: Harmony/ Buckingham Palace Resort 

Måltid: F L & M 

Dag 3- BO CITY 

Bo är Sierra Leones nästa största stad, som ligger i sydöstra sidan av landet. Det är en 

stad med mycket social liv. Efter lunch ska ni besöka en lokal Gari production 

anläggning. Gari är malen kassava rötter som äts vanligen av alla Sierra Leonier. Och 



 

 

namnet Bo gari härstammar från det faktum att staden sägs producerar den bästa i 

landet. På kvällen ska ni se på en liv band show på ett ställe som heter “After Work”. 

Hotell: Dohas  

Måltid: FL&M 

DAY 4 TIWAI ISLAND 

Ni äter frukost på hotellet och sedan kör till Tiwai Ön för att utforska viltåker och 

regnskogen.Tiwai ön har ett stort antal primater. Djuren här är utrotnings hotade och 

några av de finns endast att åskada på ön. Till exempel, världens minska flodhästen, den 

sällsynta Columbus apan mm. Här hitta man även över 100 fågel ater. 

  

Övernattning: Kamping i tält. 

Måltid: FL&M 

Dag 5 TIWAI-MAKENI 

En tidig morgon promenade i regnskogen för att titta på viltåker och andra primate. 

Pygmyflodhäst finns på ön och de dyker upp sent eller tidigt på morgnarna för att söka 

föda. Vi åker senare till Makeni och delta i kulturella aktiviteter.

 

Hotell: Wusum Hotel. 

Måltider: B L&D 

DAG 6 MAKENI-KABALA 

Efter frukost ta vi en tur runt den lokala textile fabriken i Manikala, där man vevar Gara 

folkdräkten. Sedan åker vi till Kabala, via det ökända berget, som anses vara en andlig 

plats med andliga krafter. Checka  in på hotellet och fortsätter till Senegedugu, en by 

som är känd för Agro – turism.  

Hotell: Stando Hotel 
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Måltider: F L&M 

DAG 7-KABALA-BINTUMANI 

Vi åker från Kabala för att bestiga Bintumani, väst Afrikas högsta berg. Detta ligger i 

Loma Mountains, där berg dalarna tacks av en regnskog. Vi kör mot den sista asfalterade 

vägen och sedan ta vi motocyklar till Sinikoro,  base camp byn. Vi träffar hövdingen och 

lyssna på lokala sagor.  

Kamping i tält 

Måltids: F L&M     

Dag 8 Bergklättring Bintumani Level 1 

Idag ska vi bestiga det enorma berget, dock endast till nivå 1. Vi slår läge och njuter av 

flaura och fauna. Härifrån kan man åskada skogen och dess rika djur liv. 

Kamping i tält 

Måltid: F L & M 

Dag 9 Bergklättring Bintumani Level 2 

Med hjälp av lokala invånare fortsätter vi resan mot berg toppen, nivå 2 

Kamping i tält 

Måltid: F L&M 

Da9 10 Stiga ner  berget Bintumani 

Idag går vi nedförs och lämna Bintumani Mountain föratt senare fortsätta mot Kabala, 

där vi ska övernatta. 

Hotell: Stando Hotel  

Måltider: F L & M 

Dag 11- Reser till Freetown 



 

 

Idag åker vi vidare Kabala till Freetown. Det ä ren mäjlighet att uppleva landvägarna 

och närmiljön, samt folket. Vi kommer checka in på The Place Resort, vid Atlantiska 

havet.  

Hotell: The Place Resort 

 

Måltid: F L & M 

Dag 12 Tokeh Beach 

The Place Resort Tokeh är ideell för att koppla av, äta och njuter av havet. Ni får 

möjligheten att välja mellan en strand promenade mot den vackra River No. 2, där 80 

talets Bounty reklam filmen gjordes. Här kan ni även ta båt rurer i floden upp mot 

berget. Kan finnas krokodiler och apor mangrove träsket. 



 

 

Hotell: The Place Resort 

 

Måltid: B L & D 

Dag 13-Hemresan 
 

Transfer till flygplatsen för hemresa.  

 Inklusiv i paketet:  

✓ 2 Nätter på Harmony Hotel i Lungi  

✓ 1 Natt på Dohas Hotell i Bo(näst störst stad i landet).  

✓ 1 Natt Camping i tält på ön Tiwai.  

✓ 1 Natt på Stando Hotel i Kabala.  

✓ 3 Nätter Camping I tält på Bintumani Mountain.  

✓ 1 Natt på Stando Hotel i Kabala.  

✓ 2 Nätter på The Place Resort i Freetown.  

✓ Transfer till och från flyggplatsen  

✓ Alla transporter  

✓ Måltider som indikerats resplanen    

✓ Entré till samtliga attraktioner 

✓ Engelsktalande guide  

✓ Hotel loch restaurang skatter  

 

Grupp storlek:   2 - 12 pers  

 

Double Occupancy:   

2 pax delar   1 double rum-$ …….. per person    

4 pax delar   2 double rum-$ …….. per person    

6 pax delar   3 double rum-$ ……… per person    

8 pax delar   4 double rum-$ ……… per person  

10 pax delar  5 double rum-$ ……… per person  



 

 

12 pax delar  6 double rum-$ ……… per person 

 

 

BOKA HÄR/ www.afrikaresor.se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.afrikaresor.se/

