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DEELNAME KOSTEN
Het Havenbedrijf rekent een deelname kost aan van 99,00 EUR per stad.
VLUCHTEN
Het is niet mogelijk om een groepsboeking te maken voor deze bestemmingen.
Wij raden volgende vluchten aan:
Heen:

zondag 24/11 - Brussel-Cotonou - 11u15-20u30 - SN0299

Terug 1: donderdag 28/11 - Lagos-Frankfurt 23u50-6u20 – LH569 ->
vrijdag 29/11 - 7u25-8u25 - LH1004
Terug 2: vrijdag 29/11 - Lagos-Frankfurt 23u50-6u20 – LH569 ->
zaterdag 30/11 - 7u25-8u25 - LH1004
Het vervoer tussen Cotonou en Lagos zal per bus gebeuren. Deze bus zal door
het Havenbedrijf geboekt worden.
Voor deze trip zijn er weinig andere transport alternatieven mogelijk. Indien u toch
wenst te vliegen, is deze vlucht de beste optie (geen rechtstreekse vlucht
beschikbaar):
Dinsdag 26/11 Cotonou-Lagos via Abidjan met Air Côte d’Ivoire 9u50-16u00

REISDOCUMENTEN
Visum Benin
De visumaanvraag voor Benin is een eenvoudige online procedure. Deze
aanvraag dient men ten vroegste 2 weken voor vertrek in te dienen, aangezien het
visum slechts 30 dagen geldig is vanaf de aanvraag datum.
Wanneer u de online aanvraag indient, ontvangt u een bevestigingsmail. Een paar
dagen later ontvang u uw visum per mail. Dit moet u afprinten en bij uw paspoort
bewaren.
Benodigdheden:
- Online aanvraag: https://evisa.gouv.bj/fr/
- Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig en voorzien van minimum
1 blanco pagina)
- Vluchtgegevens (in te vullen bij online aanvraag)
- Hotelgegevens (in te vullen bij online aanvraag) – reservatie Maison Rouge of
Azalai Hotel (zie ”HOTEL”)
Prijs: 50,00 EUR
Visum Nigeria
Let op: indien u voor de eerste keer naar Nigeria reist, dient u zich persoonlijk aan
te bieden op de ambassade voor uw visumaanvraag.
Documenten:
- Internationaal paspoort (minstens 6 maanden geldig en voorzien van minimum
2 blanco pagina’s)
- 2 pasfoto’s (3,5cm x 4,5cm)
- Online aanvraag (in te vullen en online te betalen):
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa
- Extra document business visum aanvraag ((IMM/22B):
http://nigeriabrussels.eu/wp-content/uploads/2017/03/VisaFormIMM22_B.pdf
- “Payment slip” en “acknowledgment slip”: deze ontvangt u na uw online
aanvraag en betaling
- Kopie internationaal paspoort
- Kopie Belgische identiteitskaart
- Bewijs vaccinatie gele koorts (geel boekje)
- Vluchtgegevens
- Verblijfgegevens (reservatie Eko hotel – zie “HOTEL”)
- Uitnodigingsbrief, garantiebrief, kopie paspoort host en bedrijfscertificaat host
ontvangt u via ons. Wij vragen deze aan bij de Belgische Honorary Consul in
Lagos
- Kopie van eventuele oude visa voor Nigeria

Prijs single entry: 88,00 USD (multiple 116,00 USD)
Informatie: http://nigeriabrussels.eu/business-visa/
HOTELS
Benin
De delegatie van het Havenbedrijf verblijft in volgende hotels. Twee van onze
events zullen ook in deze hotels plaatsvinden. De transfers worden ook vanuit en
naar deze hotels georganiseerd:
Maison Rouge
Résidence CEN SAD Laico
Boulevard de la Marine 08
Cotonou
www.maison-rouge-cotonou.com
Prijs: standaard kamer 115,00 EUR (11 kamers beschikbaar) – Executive kamer:
200,00 EUR (5 kamers beschikbaar)
Azalaï Hotel de la plage
Quartier Ganhi
05BP347 Cotonou
www.azalai.com/azalaihotelcotonou/
*Prijs: standaard kamer 102,00 EUR (25 kamers beschikbaar)
Nigeria
De delegatie van het Havenbedrijf verblijft in het volgende hotel. Onze events
vinden hier ook plaats en de transfers worden ook vanuit en naar dit hotel
georganiseerd:
Eko Hotels & Suites
Plot 14-15 Adetokunbo Ademola Street
Victoria Island
Lagos
www.ekohotels.com/
Prijs: standaard kamer Eko Gardens 100,00 EUR (30 kamers beschikbaar) –
executive kamer Eko Signature 200,00 EUR (10 kamers beschikbaar)
GEZONDHEIDSADVIES
Een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts (geel boekje) is verplicht. Er wordt ook
aangeraden om malariatabletten in te nemen.
https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Benin
https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Nigeria

GELD
In Benin maakt men gebruik van de CFA Frank. Deze kan men hier niet
verkrijgen, dus dient ter plaatse gewisseld te worden indien nodig. Let op: het is in
Benin op weinig plaatsen mogelijk om elektronisch te betalen (bvb restaurant, bar,
winkel…). In de hotels kan u geld wisselen en ook elektronisch betalen.
In Nigeria maakt men gebruik van de Nigeriaanse Niara. Deze kan men best ook
ter plaatse laten wisselen (hotel, bank, luchthaven…). In Nigeria kan men wel op
veel plaatsen elektronisch betalen. Dit wordt wel afgeraden. In het hotel is het wel
veilig om elektronisch te betalen.
VEILIGHEID VAN BELGEN IN HET BUITENLAND
We houden u op de hoogte van de belangrijkste reisadviezen voor deze twee
bestemmingen. U kan deze ook altijd raadplegen via de website van Buitenlandse
zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
U kan uw reis ook altijd registreren via deze website:
https://travellersonline.diplomatie.be/

