
 

 

              FREETOWN STADS Tour –10 Days / 9 Nights 

 

Dag 1 – ANKOMST  

 

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

Ni körs en kort sträcka till färjeläget, därifrån ni åker med bår till hotellet i Freetown. 

Resan tar ung 30minuter.  

Hotell: Radisson Blu Mammy Yoko 

Måltid: Middag. 

Dag 2 – CITY TOUR & TACUGAMA SCHIMPANZS FRISTAD 

 

Tacugama Schimpans Fristad ligger ungefär 20 minuter från hotellet.  Det är en 

ekoturism mini stad högt upp i berget.  Tacugama är ett av väst Afrika få så-kallad grön 

bält zoner. Arbetet här upp går ut på att rädda och rehabilitera övergivna schimpanser, 

som sedan släpps ut i naturen. Det finns ett stort antal schimpanser, som antingen 

lämnades frivilligt av sina tidigare ägare eller räddades av personalen i fristaden. 

 
 

Freetown blev en stad för befriade slavar, som skickades tillbaka till Afrika efter det att 

man förbjöd slavhandeln. I staden finns idag ett stärkt kulturarv som är förknippat med 

slavhandeln. Här i staden finns det mycket historiska sevärdheter, som den kända 

Cotton Tree, National Museum, Peace Monument, Maroon Church, big market, St. 

Georges Cathedral, The Gateway to the Old King's Yard, Fort Thornton, Railway 

Museum and old Fourah Bay College.   

 Hotell: Radisson Blu Mammy Yoko 



 

 

Måltider: F L&M 

Dag 3 – Bunce – Tasso ÖAR UTFLYKT 

Denna dag ägnas åt en timme och fyrtiofem minuters båtresa i Rokel floden som 

leder er till två mycket sevärda öar. Bunce Island var ökänd som Britternas kanske 

mest viktigaste utländskpost, där Afrikaner samlades under horribla förutsättningar, 

och därifrån de skeppades motvilligt över Atlanten till nord Amerika där de 

förslavades under manga år. På Bunce Island byggdes Britterna ett enormt fort som 

drevs av Britiskt Kompany som attackerades ett par gånger av Fransmännen, som 

också var intresserade av ön. Danskar slav handlarna var också full delaktiga i 

handeln.  

 
Hotell: Radisson Blu Mammy Yoko 

Måltider: FL&M 

Dag 4 – NO.2  RIVER BEACH 

No. 2 River beach sägs vara en av de bästa stränderna i Afrika. Ideell för avkoppling, äta 

och njuta av havet. Ni får möjligheten att välja mellan en strand promenad mot den 

vackra River No. 2, där 80 talets Bounty reklam filmen gjordes. Här kan ni även ta 

båtturer i kanalerna upp mot berget. Kan finnas krokodiler och apor i mangrove träsket. 

 
Hotell: The Place Resort 

Måltid: L & M 

Dag 5 – FrI @ Tokeh Beach 



 

 

 
Options. Utforska byn, träffa lokala byborna, åk på en fiske tur, snorkla på Banana Ön 

och andra vatten sporter. 

 

Hotell: The Place Resort 

Måltid: FL & M 

 

Dag 6 – Fri @ Tokeh Beach 

 

Sol & Bad 

 

 
Hotell: The Place Resort 

Måltid: FL&M 

Dag 7 – Fri @ Tokeh Beache 

Sol & Bad 



 

 

 
Hotell: The Place Resort 

Måltid: FL&M 

Dag 8 – Tokeh Beach  

 

 
Hotell: The Place Resort 

Måltid: FL&M 

Dag 9 – Fri @ Tokeh Beach  

Relaxation.  

Dag 10 – Hemresan  

Hämtning och transfer till flygplatsen. 

 

Inklusiv i paketet:  

✓ Hälp vid ankomsten  

✓ Airport transfer  

✓ Hotell  

✓ Engelsktalande guide  

✓ Inträdes avgift till alla attraktioner  

Måltider  



 

 

✓  Transportation (Privata  bilar ) 

 

Group storlek: 2 – 12 Pax  

 

Dubbelt boende:  

 
Radisson Blu & The Place Resort (option 1) 
  
  2 pax sharing  1 double rooms- $  per person 
  4 pax  sharing 2 double rooms- $  per person 
  6 pax sharing  3 double rooms- $  per person  
  8 pax sharing  4 double rooms- $  per person 
10 Pax sharing  5 double rooms- $  per person 
12 Pax sharing  6 double rooms- $  per person 
Single Supplement: $ 
 
Family Kingdom & The Place Resort (option 2) 
  2 pax sharing  1 double rooms- $  per person 
  4 pax  sharing 2 double rooms- $  per person 
  6 pax sharing  3 double rooms- $  per person  
  8 pax sharing  4 double rooms- $  per person 
10 Pax sharing  5 double rooms- $  per person 
12 Pax sharing  6 double rooms- $  per person  
 Single Supplement: $  

 
 

Family Kingdom & Tokeh Sand (option 3) 
   
  2 pax sharing  1 double rooms- $  per person 
  4 pax  sharing 2 double rooms- $  per person 
  6 pax sharing  3 double rooms- $  per person  
  8 pax sharing  4 double rooms- $  per person 
10 Pax sharing  5 double rooms- $  per person 
12 Pax sharing  6 double rooms- $  per person 
 
Single Supplement: $ 

 
Hotel Barmoi & The Place Resort (option 4) 
  2 pax sharing  1 double rooms- $  per person 
  4 pax  sharing 2 double rooms- $  per person 
  6 pax sharing  3 double rooms- $  per person  
  8 pax sharing  4 double rooms- $  per person 
10 Pax sharing  5 double rooms- $  per person 
12 Pax sharing  6 double rooms- $  per person    
  
 Single Supplement: $ 
Hotel Barmoi & Tokeh Sand (option 5) 
  



 

 

  2 pax sharing  1 double rooms- $ per person 
  4 pax  sharing 2 double rooms- $ per person 
  6 pax sharing  3 double rooms- $ per person  
  8 pax sharing  4 double rooms- $ per person 
10 Pax sharing  5 double rooms- $ per person 
12 Pax sharing  6 double rooms- $ per person    
Single Supplement: $  

 

BOOK HERE: www.afrikaresor.se  

 

 

http://www.afrikaresor.se/
http://www.afrikaresor.se/

