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Des de  

990 € 

 
GC 1881 

Ghana 14 dies 

El reialme ancestral dels Ashanti 

Ruta pel sud de Ghana on destaquen l’arquitectura tradicional de les ètnies ashanti i kassena, protegides per l’Unesco com a 
patrimoni mundial, el mercat de Kumasi, capital del pais Ashanti, gestionat plenament per dones, la fortalesa d’Elmina, simbol 
del comerç d’esclaus, els taüts temàtics, únics dels pobles de la costa i que caracteritzen els funerals a Ghana i el gremi 

d’artistes d’Accra i els seus mercats d’artesania. Proposem una ruta pels principals atractius d’aquest fascinant país de l’Àfrica 
occidental, allà on es troben les infraestructures turístiques més desenvolupades.  
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
   
 
 

Dia 1.- Vol a Accra i nit.  

Dia 2. - Visites a Accra: mercats (Makola,Obruni), centres d’art, 

museus i els forts colonials (James,Ussher)  

Dia 3.- Sortida cap a la regió del llac Volta: Akosombo. Exploració de 

la presa amb piragües de l’ètnia akán. Ruta a Ho amb el Museu 

Etnogràfic dels akán. Nit. 

Dia 4.- Continuació per la riba del Volta fins a les cascades d’Hohoé i 

les  les granges tradicionals dels akán. Nit.  

Dia 5.- Ruta cap al centre del país, via Ho, vorejant el llac Volta. Fins a 

Kumasi, antiga capital de la ètnia Ashanti. Nit. 

Dia 6.- Exploració de Kumasi: museus Ashanti, Palau Asantehen i, 

sobretot, el gran mercat, gestionat totalment per dones. Nit. 

Dia 7.- Ruta al llac Bosumtwi, al sud de Kumasi. Nit. 

Dia 8.- Ruta al Parc Nacional de Kakum, al nord de Cape Coast, el 

bosc tropical humit més representatiu de Ghana. Disposa de 

passarel.les penjades que travessen le bosc a l’alçada dels arbres. Al 

parc es poden observar micos, una comunitat d’elefants, antílops, 

aus, petits rèptils…  

Dies 9 a 11.- Dies per explorar CAPE COAST: la ciutat d’Oguaa, amb 

una fortalesa i boniques platges; Elmina, famosa pel Fort de St. 

George del s.XV i el Fort St. Jago, simbols de l’esclavisme, amb un 

museu que ho il.lustra, i el seu important mercat del peix.  

Dia 12.- Tornada a Accra visitant Apam, poble de pescadors amb 

edificis colonials i el Fort Patience, i WInneva, considerades les 

millors platges de Ghana, i el Fort Senya Beraku.. Nit a Accra. 

Dia 13.- Visita dels mercats de la capital i les animades platges de 

Labadi i Kokrobite, amb comunitats d’artistes i artesans. Trasllat a 

l’aeroport de Kotoka.  

Dia 14.- Arribada a la ciutat d’origen 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: Lloguer de cotxe km il.limitat 10/12 dies, allotjament amb esmorzar 
(guesthouse,bed&breakfast,hotel), despeses de gestió, dossier de ruta (com arribar 
als hotels, plànols d’ubicació, etapes de l’itinerari dia a dia amb km i hores de 
recorregut, visites recomenades, horaris, preus...) 
 
Nou inclou: vol internacional (uns 600/700€),  assegurança de viatge (opcional), 
àpats no definits, combustible, entrades, visat. 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Cape Coast 

 

Platges de Winneba 

  

Mico al Kakum National Park Mercat a Akosombo 

  

Cascada a Ho Kakum National park 

 


