Presentació
Benín es va dir Dahomey fins 1975 quan el president nacionalista va adoptar el nom d’un antic imperi africà per
denominar la jove nació africana. Benín és un país únic a l’Àfrica per 2 raons: Reconeix una religió animista com
oficial; el Vudú i és una nació que ha sigut lloc de pas de diversos imperis i cap ha aconseguit doblegar l’essència
del país, el poder endevinatori del sacerdots Fâ.
Per Benín han passat el Ioruba de Nigèria, els Fulani de Níger, el genets Hausa del Sahel, els Portuguesos, els
Britànics, Brasilenys i finalment els Francesos. Tots han deixat la seva petja però cap d’aquestes nacions roman en
aquest petit país de la mida de Portugal en ple Golf de Guinea...la nació Fon ha vençut i ha sabut adoptar el que
més els ha interessat sense deixar de ser qui són. I per alguna raó el Sobirà dels Fon va construir al S-XVII
l’estructura arquitectònica més imponent de l’època gràcies al comerç entre el Sahara i la costa verda de Guinea...
és un país Benín, únic, especial i segur per introduir-se en l’Àfrica Negra més atàvica.
Viatge dissenyat pel viatger interessat en destins poc turístics, cultura tradicional, arquitectura, història, i música
vernacular.
Dates
Del 17 al 26 de juny de 2017
Professor acompanyant
Joan Riera
Antropòleg i expert en art africà.
Preu per persona en habitació doble (preus vàlids per a grups de 15 persones)
Preu en habitació doble: 3.200 € / persona
Suplement individual: 450 €
Taxes d’aeroport: incloses en el preu
Grup
Mínim de 8 persones i màxim de 12 persones. En casos excepcionals el grup podrà arribar a 14 persones.
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Serveis inclosos

Acompanyament del prof. Especialista l’antropòleg Joan Riera

Guia local privat de parla espanyola.

Xerrada informativa prèvia impartida pel professor acompanyant d’Arqueonet.

Vols internacionals

Impostos nacionals d'aeroport.

Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat tipus mini bus.

Allotjament en hotels categoria 3* i 4* amb esmorzar

Pensió completa

Totes les visites detallades en privat.

Entrades durant les visites.

Propines a guies locals i conductors.

Servei de maleters.

Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del professor acompanyant.

Dossier de viatge en format digital a càrrec del professor acompanyant.

Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 4000€.
Serveis no inclosos

Begudes en els àpats.

Extres personals.

Visat turístic + tramitació al consolat (80 €)

Qualsevol servei no detallat en el programa.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge Benín”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte

Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
17/6. DISSABTE.
Barcelona – Cotonou
Vol internacional a Cotonou, capital política de Benín. Vol via una ciutat europea. Arribada a Cotonou, el Gran Port
del Golf de Guinea. El guia us estarà esperant a l’aeroport. Trasllat a l’hotel prop de l’aeroport. Sopar i descans a
l’hotel.
18/6.DIUMENGE.
Cotonou – Ganvie – Porto Novo (2h)
Esmorzar a les 9h. Xerrada amb el guia sobre les activitats del dia. Sortirem a les 10h cap al mercat central de
Dantokpa, el més gran d’Àfrica Occidental. Introducció al món del fetitxisme en les parades d’amulets. Després de
la visita agafarem una piragua a motor per visitar Ganvié, l’anomenada Venècia Africana. Es tracta d’una població
lacustre habitada per la ètnia tofí, animistes, adeptes al Vudú que viuen de la pesca. Els tofí varen fugir del seu
territori durant l’expansió de l’Imperi Fon al S-XVII i es varen refugiar en petites illes del llac Nokoué. Visita d’un
sacerdot vudú i introducció a aquesta religió animista, una de les més potents en aquesta part de l’Àfrica.
Despullarem de prejudicis aquesta forma d’interpretar el Món i d’ordenar la societat que la practica. Després de la
visita trajecte d’una hora per la transitada via que uneix les grans ciutats del Golf de Guinea: Abidjan-Accra-LoméCotonú-Lagos. Arribarem a Porto Novo, capital política de Benín i ciutat històrica (UNESCO) fundada pels
portuguesos al S-XV. El nucli antic està farcit d’edificis de diverses èpoques malauradament en força mal estat de
conservació però un pla conjunt de la UNESCO i l’ajuntament n’està rehabilitant un rere l’altre (de mica en mica).
Visita al museu d’etnografia, la mesquita d’estil afro-brasiler, el barri colonial, i algun del temples de culte Orixà.
19/6. DILLUNS.
Porto Novo – Onigbolo – Ketou (3h)
Esmorzar. Ruta cap a la regió rural d’Onigboló. Aquí les dones i homes segueixen lluint els tradicionals tatuatges
facials i corporals. Una costum en desús per l’acció missionera i els canvis sòcio-econòmics. Visita d’un poblat Holi
(ètnia local) i ruta fins a Ketou, ciutat sagrada de la cultura Ioruba on encara regna un monarca animista.
Visitarem el palau antic (columnes tallades en estil tradicional) i saludarem a Sa Majestat (interessant conèixer el
món aristocràtic d’aquesta regió tradicional d’Àfrica). Nit al regne de Ketou.
20/6. DIMARTS.
Ketou – Cove – Dassa Zoume (3h)
Esmorzar. Anirem cap al nord, a la zona centre del país per descobrir el món del vudú, els seus rituals i danses. A
més podrem gaudir de les danses de màscares Gueledé, patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Dia
etnogràfic per conèixer aquest estil únic d’explicar històries als menuts a través de les danses de màscares i els
putxinel·lis. Visita al temple sagrat de la muntanya (1h. de marxa). Nit a Dassa en un hotel colonial.
21/6. DIMECRES.
Dassa Zoume – Djougou (4h)
Esmorzar. Avui deixarem enrere el sud animista per endinsar-nos en el nord islamitzat. El paisatge canvia, i les
gents també. Creuarem Bassila, antic regne bariba (gent que van envair el nord beninès al S-XVIII muntant a
cavall). Seguirem fins Djougou, important ciutat caravanera i important centre islàmic. Visita del Emir de la ciutat, i
recorregut pel nucli antic per visitar alguna de les nombroses madrasses (escoles coràniques) que hi ha
escampades. Nit al Motel du Lac, establiment gestionat per una algeriana que prepara un cuscús excel·lent.
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22/6. DIJOUS.
Djougou – Taneka – Vall Somba – Natitingou
Esmorzar. Deixarem enrere la vall islamitzada per fer una visita a una petita tribu animista que habita una serra
propera la frontera de Togo. Es tracta del poble taneka. Visitarem els dos nuclis hàbitats fets de pedra i argila i
coneixerem els sacerdots animistes que controlen els rituals d’iniciació i els sacrificis als avantpassats. Caminada de
2h a peu per descobrir aquest món antic muntanyenc. Després de la visita seguirem fins Natitingou, capital de
l’extrem nord beninès i base logística per visitar el fascinant paisatge cultural de Kouammakou (UNESCO). Després
d’explorar l’anomenat ‘país somba’ tornarem a Natitingou per passar la nit a l’hotel Tata Somba.
23/6. DIVENDRES.
Natitingou – Abomey
Esmorzar a les 7h i llarga ruta fins el centre reial de Benín. Parades en ruta i arribada al vespre a Abomey, centre
cultural de l’antic regne d’ahomeà. Ens instal3larem a l’hotel, antic edifici colonial de principis del S-XX abans de
descobrir la que va ser segurament la ciutat més important d’Àfrica durant els segles XVI i XVII (boom de
l’esclavatge). Els sobirans d’Abomey van enriquir-se de forma desorbitada gràcies al comerç triangular. Abomey és
també la ciutat que va donar nom al país: Dahomey fins l’era comunista quan el país va adoptar el nom de
República Popular de Benín en homenatge a un regne proper (Nigèria) del mateix nom. Visitarem el palaus reials i
el museu d’art i història (UNESCO) així com el poble subterrani d’Agongointo-Zoungoudo, creat per un dels
monarques d’Abomey per protegir la seva cort durant les guerres tribals. Aquesta ciutat respira historia per arreu
així com la tradició artesanal dels distints gremis.
24/6. DISSABTE.
Abomey – Ouidah – Bopa
Esmozar i visita del palau reial amb una interesant col·lecció d’art dahomeà. Seguirem fins la costa per visitar la
mítica ciutat d’Ouidah, inspiradora de llegendes i novel·les. Ouidah va ser el principal port comercial i esclavista
d’Àfrica Negra des del S-XIV fins meitats del S-XIX. Ciutat plena d’història que descobrirem amb el guía. Candidata
a ser patrimoni UNESCO per la seva fortalesa portuguesa (un destacament de portuguesos hi va viure fins l’any
1965), el camí dels esclaus, les cases afro-brasileres, el bosc sagrat de les deïtats vudú, i el temple de les serps
pitons… Recorregut a peu per la ciutat antiga i descansa a l’hotel.
25/6. DIUMENGE.
Bopa – Cotonou
Esmorzar i passeig matiner per algun poblet pescador a les vores del llac Ahemé. Des de Bopa seguirem la
carretera paral·lela al mar fins arribar a Cotonou. Últimes visites i compres al centre artesanal i trasllat a l’aeroport
a l’hora indicada. Vol nocturn a Barcelona
26/6. DILLUNS.
Arribada a casa.
Allotjaments proposats:
http://hotel-benin-maison-rouge-cotonou.com
http://cthlepalais.com/home.html
http://www.residencescelinehotel.com/
http://www.voyageurbenin.com/auberge-de-dassa-hotels-benin
http://www.chez-theo.com/main.php?page=0

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.

Consulteu-la!

