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GELD ►
In Ghana is de munteenheid de Cedi. Helaas kun je in Nederland geen Euro’s voor Cedi’s wisselen. Om in
Ghana aan Cedi’s te komen kun je het volgende doen:
Pinnen. Je kunt in Ghana met een Nederlands pasje (met Cirrus of Maestro logo) pinnen bij
Stanbic Bank (vestigingen in Accra, Tema, Bolga, Wa, Takoradi, Kumasi, Tamale, Tarkwa, Sunyani,
Ho). Sinds kort kun je ook met Nederlandse pinpas bij GT bank & Ghana Commercial Bank. Bij
andere banken word je pas niet geaccepteerd door de automaat. Stanbic Bank kun je in Accra
vinden op o.a. de volgende lokaties: Silverstar tower bij het vliegveld & tegenover ‘Ridge Hospital’.
Je kunt max 800 Gh. Cedi per dag pinnen (soms heeft de automaat een limiet dat lager is maar
LET OP: Een pas
dan kun meerdere keren pinnen).
van de RABOBANK

Om
te kunnen pinnen bij andere banken in Ghana, is een VISA kaart noodzakelijk. Vraag wel
is standaard gevantevoren bij je bank een pincode aan. De VISA kaart wordt geaccepteerd door pinautomaten van
blokkeerd voor
Barclays bank, Standard Chartered bank en een aantal kleinere banken.
gebruik buiten Eu
Neem cash Euro’s mee. Je kunt ze hier overal wisselen bij kleinere wisselkantoortjes (Forex
ropa (mits deze de
2 jaar ervoor niet
bureaus) en bij banken.
buiten Europa is

Traveller cheques. Door een aantal bezoekers is het gebruik van traveller cheques afgeraden. Dit
gebruikt). Via intervanwege beperkte mogelijkheden om ze in te wisselen en dan alleen in kleinere bedragen.
net bankieren kun

Credit card. Je kunt de VISA kaart -of een andere creditcard- gebruiken bij sommige hotels en
je de blokkade zelf
restaurants. Wees wel voorzichtig in verband met fraude. De gegevens van de kaart kunnen
opheffen. Klik HIER
gebruikt worden voor internet bestellingen. Om dit risico te beperken kun je de code van je kaart
(3 of 4 cijferige kaartnummer) afplakken.
VISUM ►

VANAF 30 SEPT. 2015 KAN DE VISUM AANVRAAG ALLEEN ONLINE INGEDIEND WORDEN
Benodigde reisdocumenten: Paspoort dat nog 6 maanden geldig is + een Ghanees Visum.
Hieronder informatie over het aanvragen van een visum bij de Ghanese ambassade in Den Haag:

Op de Engelstalige website van de Ghanese ambassade kun je lezen wat een visum kost en hoe de
aanvraag in zijn werk gaat: www.ghanaembassy.nl (klik op ‘consular section’ en dan op ‘Visa’)

Je visum dient bij de Ghanese ambassade in Den Haag aangevraagd te worden (15 minuten lopen
vanaf Den Haag centraal station – adres: Laan Copes van Cattenburch 70. Tel. 070 3384 385). De
openingstijden zijn van 10 tot 1 op dinsdag, donderdag & vrijdag. Wanneer je Ghana voor het
eerst bezoekt of niet kunt bewijzen dat je eerder bent geweest doordat je een nieuw paspoort
hebt, ben je verplicht om het visum persoonlijk aan te vragen op de ambassade in Den Haag. Daar
zijn ook de aanvraagformulieren aanwezig die je ter plekke in kunt vullen. Het kost €60 voor een
zgn. single entry visa (‘B2 - Tourist Visa’). Na 4 werkdagen kun je het afhalen. Wil je het visum
dezelfde dag nog hebben, dan dien je het dubbele bedrag betalen.

NB. Alleen pin betalingen worden vanaf 2 juli ’14 geaccepteerd.

Voor gasten die via ons een rondreis maken kunnen we op verzoek een begeleidende brief voor de
Ghanese ambassade toesturen. Mail in dat geval even de volledige namen & de vluchtgegevens.

Je dient 2 Ghanese referenties op te geven. Je kunt het adres van je hotel opgeven en ons eigen
adres: Melvin/Rebecca van der Pouw Kraan, Ayikoo Tours, Fysiek adres: Odanta Str. 6F, Asylum
Dwn., Accra. Postadres: Ayikoo Tours, P.O. Box CT 6430, Cantonments - Accra, tel. 00233244
706152 (NB. alleen gebruiken als je de reis of bijv. een ophaalservice van vliegveld via ons hebt
geregeld). Wat betreft het adres van het hotel kun je bijv. opgeven Gye Nyame Hotel, 3rd Mango
tree ave. Asylum Down, Box 8820, Accra, tel. 00233302223321.
NB: Je visum is voor 2 maanden geldig en dient daarna dus verlengd te worden bij ‘Ghana immigration’.
Voor de procedure zie http://www.ghanaimmigration.org/Extend_yourstay.html. Het hoofdkantoor van
Ghana Immigration is in Accra maar ook bij de kleinere kantoren, bijv in Tamale kun je terecht.



VLIEGTICKETS ►
Voor vliegtickets naar Ghana kun je op onze website verschillende nuttige links vinden.
Tip: De enige rechtsreekse vlucht van Amsterdam naar Accra is KLM. NB: Bij de KLM mag je 46 kilo
per pers. aan bagage meenemen. Voor reserveringen Klik HIER.
Voor goedkope vliegtickets klik HIER. Of zie www.ghanavakantie.nl en klik op ‘vliegtickets Ghana’. Zie het
blokje met goedkopere vluchten beginnend met ‘Brussels Airlines’. Andere goedkopere maatschappijen zijn;
Afriqiyah (vliegt momenteel niet), TAP (via Lissabon) Brussels Airlines of Air Maroc (A.Maroc landt ’s nachts).
AFHAALSERVICE VAN HET VLIEGVELD ►
Bij aankomst op het vliegveld in Accra, loop je na de douane en de bagage check naar beneden en kom je
uit in een grote hal. Vervolgens ga je naar buiten (door de schuifdeuren), waar wij staan met een bordje
met je naam (tussen alle andere mensen en bordjes). Geef via email svp de volgende gegevens door:

Vluchtnummer
•
Luchtvaart maatschappij

Aankomst tijd
•
Je mobiele nummer & evt. van een familielid in Nederland
In het geval van langdurige vertragingen stellen we het op prijs als je ons via sms op de hoogte kan stellen.
Stuur een sms naar het volgende Ghanese mobiele nummer 00233 262626206.
Je zult bij aankomst merken dat er veel gecontroleerd wordt. Verder is het druk en bieden verschillende
mensen aan je koffers te dragen of om een taxi te regelen. Probeer het laatste een beetje af te houden en
hou er rekening mee dat ze achteraf vragen om een tip.
VEILIGHEID ►
In de eerste plaats is Ghana een veilig land. In en rond de grote steden (met name Accra en Kumasi) is er
echter meer sprake van (kleinere) criminaliteit. In wijken waar meer toeristen zijn moet je voorzichtiger zijn.
Het komt in Accra soms voor dat jongens op brommers het ’s avonds laat hebben voorzien op tasjes of
mobiele telefoons. Het is aan te raden om ’s avonds, in bepaalde plekken in Accra (Osu, in en rond Kwame
Nkrumah cirkle, het oude centrum, Labadi beach en tijdens drukke straatevenementen), voorzichtig te zijn.
Dus niet te opvallend ’s avonds met tasjes rondlopen, geld pinnen of mobiel bellen. Verder is het aan te
raden om niet in het donker te reizen i.v.m. incidentele overvallen op autowegen.
* Voor het officiële reisadvies kunnen we verwijzen naar de site van het ministerie van buitenlandse zaken:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/ghana
MALARIA ►
Malaria heerst in Ghana en zonder bescherming loop je een aanzienlijk risico ziek te worden. Malaria
profilaxe (preventieve malaria pillen) minimaliseren dat risico en verminderen de heftigheid van een
eventuele malaria aanval. De twee bekendste malaria profilaxe zijn Lariam en Malerone. Bij gebruik
van Malerone is er een kleiner risico op bijwerkingen, maar je moet het elke dag nemen (Lariam een
keer per week).
Er wordt verder geadviseerd ‘s avonds onder een klamboe te slapen. Neem een
klamboe mee uit Nederland, aangezien deze meestal niet in hotels aanwezig zijn. Ook wordt
geadviseerd ’s avonds anti-muggen crème te gebruiken (met DEET: dit staat op de verpakking) en ‘s avonds
beschermende kleding te dragen. Klik HIER voor meer info over Malaria.
MEDISCH ►
Voor vragen of advies m.b.t. tropische ziekten, malaria & de benodigde vaccinaties verwijzen we je naar
www.lcr.nl (in België: http://www.itg.be/N/medische). Zie bijv. ook www.dereisdokter.nl. NB. Op het
vliegveld in Accra wordt nog weleens gevraagd naar je gele koorts vaccinatie / dus neem je vaccinatie
boekje mee. We gaan ervan uit dat mensen hun eigen medicijnen meenemen. Handig is: Een middel tegen
maag- darmstoornissen, paracetamol, O.R.S. (‘Oral Rehidration Salts’ ), anti-muggen crème, zonnebrand,
pleisters, jodium, gaasjes, pleisters, verband.
ZIEKENHUIS, ARTS ►
Een goede huisarts in Ghana is bijv. Dr. Jane Ansafo-Mensah, Philips Clinic (Accra), Tel 030276 8681 of
0244327520, adres: 12 Adembra Road, East Cantonments, Accra. In noodgevallen is Lister Hospital een
optie (www.listerhospital.com.gh). Dit ziekenhuis wordt regelmatig bezocht door andere reizigers en
bijvoorbeeld in Ghana werkzame expats. Het is te vinden aan de Spintex Road in Accra (0302812325 &
0302812326). Een andere goede optie is Nyaho Medical Center in Accra, Airport Residential (0302775291
/ 0302775341). Voor een opsomming van andere ziekenhuizen en klinieken in Ghana klik HIER.

MEDISCHE ALARMDIENST IN GHANA (AANMELDING) ►
We werken samen met de West African Rescue Association (WARA). Wat inhoudt dat je gebruik kunt maken
van hun ambulance diensten en 24 uurs noodnummer voor medische ongevallen/ziektes/noodsituaties. Dit
is een professionele organisatie. Deelname hieraan is aan te raden maar niet
verplicht. Registratie kan gemakkelijk HIER.
FOTO’S MAKEN ►
Niet iedereen vindt het goed als je fotografeert. Vraag mensen dus van tevoren of je een foto mag maken,
of doe het anders onopvallend. Van overheids gebouwen is het meestal niet toegestaan foto’s te maken.
Ook op bijv. Makola markt in Accra is het goed eerst een praatje te maken en/of toestemming te vragen.
KLIMAAT ►
Ghana heeft een tropisch tot subtropisch klimaat met temperaturen tussen de 26 en 34 graden. Het is heet
en droog in het Noorden en aan de kust en in het zuiden is het vochtiger. De regentijd loopt van mei t/m
september, zo nu en dan regent het hevig maar kort. Voor meer informatie over het klimaat & de weersverwachting voor Accra en Ghana klik HIER. Of zie www.ghanavakantie.nl en klik op ‘Klimaat Ghana’
REISTIJD / TIJDVERSCHIL ►
De reistijd bedraagt ongeveer 6 en half uur (directe vlucht van Amsterdam naar Accra).
Tijdverschil: 1 uur vroeger dan in Nederland in de wintertijd / 2 uur vroeger tijdens de zomertijd.
AFDINGEN ►
Afdingen gebeurt met name op de markt, het ‘Arts Centre’ (toeristen markt) en verder in taxi’s en met
straatverkopers. In winkeltjes, cafe’s, restaurants en hotels gebeurt dit (meestal) niet. Er is niet echt een
richtlijn te geven, maar over het algemeen kun je tot de helft van het eerst genoemde bedrag afdingen.
SUPERMARKTEN ►
In Ghana kun je natuurlijk prima boodschappen doen op de markt en langs de weg. Wil je ook eens winkelen bij een meer ‘westerse’ supermarkt dan kun je in Accra goed terecht bij; Koala en Shoprite supermarkt
in Osu (Oxfort str.) & MaxMart, dichtbij 37 Military Hospital. Er zit ook een MaxMart bij A&C Shopping Mall in
de wijk East Legon. Een groot modern winkelcentrum in Accra is Accra shopping mall aan de kruising van de
Tema Motorway & en het Tetteh Quarshie knooppunt.
LANDKAART GHANA/ACCRA (NIET MEER VERKRIJGBAAR) ►
Voor geinteresseerden verkopen we gedetailleerde wegenkaarten van Ghana, inclusief een kaart
van Accra met stratenindex + boekje met touristische informatie. Kosten 20 euro (inclusief
verzenden/max. 3 dagen).

h

TAAL ►
Als voormalige Engelse kolonie is de officiële taal Engels. Op straat hoor je tevens de lokale talen
zoals Twi, Ga, Hausa of Ewe. Er is een grote verscheidenheid aan talen en dialecten die het lastig
maken een van de talen op te pikken. De meest dominante taal is Twi. Hoewel met buitenlanders
over het algemeen engels wordt gesproken, is het makkelijk contacten leggen als je af en toe in
.het Twi groet of bedankt. In kleinere dorpjes is de beheersing van het Engels vaak minder.

MOBIELE TELEFOON & INTERNET ►
Je kunt je Nederlandse mobiele telefoon ook in Ghana gebruiken. Vraag bij je mobiele provider na of er een
ondersteunend Ghanees netwerk is. In Ghana kun je voor omgerekend €1 ook een Ghanese prepaid kaart
kopen en deze in je eigen mobiele telefoon gebruiken (NB: Dit kan alleen als je telefoon simlock-vrij is). De Ghanese netwerken MTN, Vodafone, Tigo en Airtel werken goed. Hoewel het
bereik op sommige plekken (aan het strand en afgelegen kleinere plaatsen) gering of niet aanwezig is. Met een Ghanese prepaid kaart kun je verder goedkoop naar Nederlandse en naar
Ghanese nummers bellen en sms’en. (Sms naar NL. kost ong. 0,10 cedi per sms / bellen naar
NL. ong. 0,25 cedi per minuut). NB. Sinds kort is er een registratieverplichting voor nieuwe SIM
kaarten. Neem je paspoort mee en ga even langs bij het kantoor van het betreffende netwerk.
Verder heb je makkelijk internet op je laptop via een prepaid dongel (ter plaatse even kopen). Klik HIER.
Of nog makkelijker: neem een simlockvrije mobiel mee, koop een Ghanese simkaart en maak van je
telefoon een wifi hotspot.

REISGIDS & LEESMATERIAAL ►
De zgn. Bradt guide, reisgids voor Ghana (engelstalig) is een aanrader, met praktische tips over
bezienswaardigheden accommodatie, vervoer, reisafstanden en kaartjes (klik HIER om de Bradt guide
Ghana te kopen / de meest recente versie is de 7e editie van jan. 2017). Ook de Nederlandse reisgids
'Ervaar Ghana' is nuttig en leuk als voorbereiding op je reis.
Het ‘Kasteel van Elmina’ van de schrijver Marcel van Engelen is een boeiend boek over het leven in het oud
Hollandse slavenfort St. George d'Elmina. Een boeiende historische roman over Ghana en Nederland na de
slaventijd is ‘De zwarte met het witte hart’ van Arthur Japin.
DRINKWATER ►
Het kraanwater in Ghana is geen drinkwater. Je kunt het beste flessen mineraalwater kopen. Bijvoorbeeld
van het merk Voltic of Dasaani (80 cedi cent per fles). Een goedkoop alternatief zijn de zakjes zgn. ‘pure
water’; dit is gezuiverd water en wordt verkocht in kleine gesealde plastic zakjes. Het is overal te koop voor
0,05 cedi (3 cent). Vanuit de auto kun je bijv. ook bij stoplichten van straatverkopers ‘pure water’ kopen.
ELECTRICITEIT ►
In Ghana heb je engelse stopcontacten, voor stekkers met 3 pinnen. Het voltage is hetzelfde; 220 volt. Een
reis- of verloopstekker kun je vantevoren kopen bij Blokker, Xenos etc. In Ghana kun je verloopstekkers
overal kopen voor omgerekend een 0,50 euro. Hou echter rekening met regelmatige stroomuitval in Ghana.
Neem dus een zaklamp of kaarsen mee of koop deze in Ghana. Verder is het voltage niet stabiel maar piekt
en daalt. Voor gevoelige apparatuur zoals een laptop is het daarom aan te raden een stabilisator te kopen.
In Ghana heb je ze bijv. van het merk Sollatek voor omgerekend 20 a 30 euro. Je kunt deze in Ghana bij de
grotere supermarkten kopen en bij sommige kioskjes (electriciteits winkeltjes).
VERKEER ►
Het verkeer in de grote steden is druk en chaotisch. Vergeet even de Nederlandse vekeersregels en hou er rekening mee dat auto’s nauwelijks op voetgangers letten. Laat ze dus voorgaan en als je een drukke straat oversteekt
maak dan minimaal gebaar om voorrang te krijgen. Ook op de fiets is het
oppassen voor taxi’s en busjes die plots naar rechts kunnen uitwijken om
passagiers op te pikken.
VALUTA ►
De munteenheid is de Ghana Cedi. De koers Euro-Cedi is €1 : GH¢5,46 (Sep.
’18). Klik HIER voor de actuele koers
ANNULERINGS KOSTEN/REISVERZEKERING ►
Indien een bezoeker aan ons een aanbetaling heeft gedaan, maar de reis (of gedeelte ervan) kan
onverhoopt niet doorgaan, dan garanderen we terugbetaling van het overgemaakte bedrag. We brengen
8% van de reissom aan annuleringskosten in rekening (met een minimum van 30 euro en een
maximum van 200 euro).
O
Onze reisorganisatie ‘Ayikoo Tours’ is officieel erkend als reisorganisatie door de ‘Ghana Tourism
Authority’ (de Ghanese variant van het Nederlandse ANVR).
Sommige gasten vragen ons of we zijn aangesloten bij de Nederlandse Stichting Garantie
Fonds of de ANVR. En terecht natuurlijk. Alleen is het voor ons helaas niet mogelijk ons
hiervoor aan te melden, omdat ons reisburo officieel gevestigd is in Ghana en niet in Nederland.
We staan in Ghana als bedrijf ingeschreven.
Het is o.a. om deze reden dat we mensen de keuze geven om ons of vantevoren te betalen; via
overschrijving naar onze Nederlandse rekening (het gehele bedrag of een aanbetaling), of om ons pas te
betalen na aankomst in Ghana (contant in Euro’s).
Wat betreft je reisverzekering raden we reizigers naar Ghana verder aan een reisverzekering af te sluiten
die ook buiten Europa dekking geeft voor reisongevallen, repatriëring en medische kosten.

Voor het laatst bijgewerkt in sept.2018
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