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Wanneer je in deze (corona)tijd naar Ghana wilt reizen, moet je rekening
houden met extra kosten. Deze extra kosten hebben we in dit document voor
je op een rij gezet:

REIS NAAR GHANA:

PCR-TEST
Voor vertrek moet je 72 uur voor vertrek een negatieve PCR test hebben gedaan.
Kosten hiervoor: 70-80 euro.

ANTIGEN TEST:
Bij aankomst in Ghana (vliegveld Accra) is een antigen test nodig. Houd er dus rekening mee dat dit
extra tijd in beslag neemt. 
Kosten: 150 euro. Deze kosten betaal je online per creditcard. 
Ook moet je een Health Declaration Form invullen (online). Alles vind je hier:
https://www.ghs-hdf.org/

Kies select action optie 1.
Vervolgens betaal je de PCR-test. Na de test krijg je een code via mail. Met deze code kun je het Health
Declaration Form invullen (optie 2 bij action optie).

TIP:  Zorg ervoor dat je voor vertrek alles uitprint en meeneemt (incl. betaalbewijs).

TIP: probeer tijdens het inchecken voorin te gaan zitten. Dan is de wachtrij voor de antigen test wat
minder lang.

Na de test ga je door de douane. Daarna kun je als het goed is direct je koffer van de band halen, of je
vindt bij drukte je koffer naast de bagageband. Loop vervolgens naar een loket waar je wacht op de
uitslag van je test. 

TIP:  je wordt niet geroepen, dus zorg ervoor dat je zelf geregeld checkt of de uitslag al bekend is. 
Nadat je de resultaten hebt, kun je naar buiten lopen waar iemand gereed staat met een bordje met je
naam erop, om je vervolgens naar de guesthouse te brengen.

Kosten: 50 euro (bij Toontje: ophalen guestroom en ontbijt)
ca. 15 euro (taxi naar de bus) en 13 euro (bus). Deze kosten betaal je apart.

TERUGREIS NAAR NEDERLAND:
Ook voor de terugreis naar Nederland is een negatieve PCR test nodig. (48 uur van tevoren).
Kosten: 35 euro. 

TIP: blijf de mail/ website van KLM goed in de gaten houden voor de meest actuele test-informatie. 
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