
 

 

KULTURRESA – 10 Dagar/9 Nätter 
 

 

Dag 1 ANKOMST TILL FREETOWN INT AIRPORT 
 

Vid ankomsten 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 & TASSOH  Ö 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: Harmony/ Buckingham Palace Resort 

Måltid: F L & M 

Dag 3- PORT LOKO OCH BARMOI HANDELS MÄSSA 

Port Loko ligger i norra Sierra Leone, 45 minuter från flyggplatsen. Det är det näst 

största distriktet i norra delen av landet. Majoriteten av befolkningen består av Temne 

folkgruppen. Här i Port Loko levde tämligen den mest fruktade klans ledaren, Bai Bureh, 



 

 

som gjorde den uppror mot de Britiska kolonialister. Han grav är nu en monument som 

många intresserar sig för. Efter den korta besöken i staden drar vi vidare till Barmoi 

Luma. Barmoi är en handels plats där folk från närliggande byar och städer träffas under 

dagar i veckan för att sälja varor och sluter affärs kontakter. Aktiviteterna drar till sig 

stora mängder folk. Sedan drar vi vidare mot gränsen till Guinea. Mot sen eftermiddag 

åker vi tillbaka till Hotellet. 

Hotell: Harmony/ Buckingham Palace Resort  

Måltid: FL&M 

DAY 4 Rogbonko By 

Frukost på hotellet och sedan körs ni mot  Rogbonko Village Retreat. Denna är en 

typisk Afrikansk by där ni kan göra lite aktiviteter, som till exempel matlagning, 

vävning. Detta följs av kvälls underhållning som traditionell dans och music. 

Hotell: Wusum 

 

Måltid: FL&M 

Dag 5 Makeni 

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

folkdräkten. På morgonen tar ni en runda i staden och få uppleva en blomstrande 

tyg fabrik. Det produceras väldigt kända tyg från denna stad 

Hotell: Wusum Hotel. 

Måltider: B L&D 

DAG 6 MAKENI-Freetown 

Äntligen ska ni till huvudsataden, Freetown, på morgonen efter frukost. 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 till exempel den kända Cotton 

Tree, National Museum, Peace Monument, Maroon Church, big market, St. Georges 
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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 7-TACUGAMA-FREETOWN HALVÖN 

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 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 tidagare ägare eller räddades av personalen i fristaden. Vi åker 

senare till Banana Island  

 

Hotell: Bafa Resort på Banana Island 

Måltider: F L&M     

Dag 8 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 promenad 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 i träsket. 

  

 



 

 

Hotell: The Place Resort 

 

Måltid: F L & M 

Dag 9  Tokeh Beach 

@Free. 

 

Hotell: The Place Resort 

 

Måltid: B L & D 

 

Dag 10-Hemresan 
 

Inklusiv i paketet:  

 ✓  Hjälp på flygplatsen 

 ✓  Airport / hotel transfers  



 

 

✓  Hotell  

✓  Englelsktalande guide  

✓  Inträdes avgift till alla attraktioner  

✓  Måltider  

✓  Transportation (Privata  bilar ) 

 

Double Occupancy:      

2 pax delar   1 double rooms- $  per person    

4 pax delar   2 double rooms- $  per person    

6 pax delar   3 double rooms- $  per person    

8 pax delar   4 double rooms- $  per person  

10 pax delar  5 double rooms- $  per person  

12 pax delar  6 double rooms- $  per person  

 

Single Supplement: $  

 

Boka Här www.afrikaresor.se   

 

 

 

http://www.afrikaresor.se/
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