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GROEPSZAKENREIS NAAR CONGO:  
POINTE-NOIRE EN BRAZZAVILLE 

4 - 12 OKTOBER 2019 

 
PROGRAMMA EN PRAKTISCHE INFO 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA (VERSIE 19 AUGUSTUS 2019) 

VERTREK: vrijdag 4 oktober 2019 
07:17 Vertrek met TGV van station Brussel-Zuid naar luchthaven Charles de Gaule (Parijs)   
10:55 Vlucht naar Pointe-Noire (AF 830) met technische stop in Malabo, Equatoriaal Guinea 
19:50 Aankomst in Pointe-Noire en transfer naar hotel Elaïs 
 
POINTE-NOIRE: zaterdag 5 oktober 2019 
Bezoeken (nog tbc*) aan de haven van Pointe-Noire, brouwerij Bralico, CORAF (Congolaise de raffinage) 
en/ of bezoek aan een ecotoeristische site te midden van het regenwoud. 
* bezoeken zullen afhankelijk zijn van de profielen van de deelnemende bedrijven 
 
POINTE-NOIRE: zondag 6 oktober 2019 
“Journée culturelle” om beter inzicht te krijgen in het land en zijn cultuur. 
20:00u  Algemene briefing van de missie 
 
POINTE-NOIRE: maandag 7 tot woensdag 9 oktober 2019 
B2b-afspraken in Pointe-Noire, groepsbezoeken, sectoriële seminaries, netwerkactiviteiten en receptie 
 
TRANSFER: woensdag 9 oktober 2019 
A.m. Transfer naar Brazzaville en check-in Radisson Blu M’Bamou Palace Hotel Brazzaville 
 
BRAZZAVILLE: donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 
B2B- en B2G-afspraken in Brazzaville, groepsbezoeken, sectoriële seminaries, netwerkactiviteiten en 
receptie  
 
TERUGREIS: vrijdag 11 oktober 
18:30 Vertrek naar de luchthaven van Brazzaville 
21:15 Vlucht Brazzaville - Parijs (aankomst in Parijs op zaterdag 12/10 om 06:10u, Brussel Zuid om 

09:44u) 
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B2B-AFSPRAKEN 

De b2b-afspraken worden georganiseerd door de economische handelsattaché voor Vlaanderen, Brussel 
en Wallonië in Kinshasa, dhr. Jérôme Roux: 
Jérôme Roux 
Belgian Embassy Kinshasa 
Boulevard du 30 Juin, 133 - Gombe  
Kinshasa  
République Démocratique du Congo 
E: kinshasa@hub.brussels 
T: +243 815 04 82 71 
 
 

PRAKTISCHE INFO 

Deelnameprijs Volledige zending:  
• 600 euro voor de eerste deelnemer van uw bedrijf 
• 300 euro per extra deelnemer van hetzelfde bedrijf 

De deelnameprijs omvat een bijdrage in de organisatiekost van de 
missie. Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen.   

Subsidies Flanders Investment & Trade kan onder bepaalde voorwaarden 
subsidies geven waardoor u een deel van uw reis- en verblijfskosten 
kan recupereren. 
 

Visum Een visum is verplicht en vraagt u aan voor vertrek. Uw internationaal 
reispaspoort moet minstens nog 6 maanden geldig zijn vanaf de dag 
dat u uw visumaanvraag indient.  
Verdere info volgt na uw inschrijving.  

Inentingen Alle reizigers moeten in het bezit zijn van een (gele) vaccinatiekaart, 
die bewijst dat ze zijn ingeënt tegen gele koorts. Het wordt sterk 
aanbevolen om u te voorzien van medicatie tegen malaria. Raadpleeg 
vooraf de website van het geneeskundig tropisch instituut 
 

Vluchten U staat zelf in voor het boeken van uw vluchten. Er werden geen 
prijzen onderhandeld voor een groepsreservatie. Op basis van de 
hierna voorgestelde vluchten worden de groepstransfers van en naar 
de luchthaven ter plaatse georganiseerd. 
 
Vertrek (Air France): 04/10/2019 
07:17 AF 7194 TGV van Brussel-Zuid - Charles de Gaule (Parijs) 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering
https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Congo
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10 :55 AF 830 Charles de Gaule – Pointe Noire (19 :50u)  
 
Terugreis (Air France) : 11/10/2019 
21:15 Brazzaville – Parijs (06 :10, +1) 
 Charles de Gaule, Parijs – station Brussel Zuid (09h44)  
 
Richtprijs voor de heen en terugvluchten België-Congo met Air France:  

+/- 860 euro + luchthaventaks +/-385 euro 

 
Wij voorzien een bus transfer van Pointe-Noire naar Brazzaville op 
woensdag 09/10/2019 (inbegrepen in de deelnameprijs).  
  

Hotels  Iedere deelnemer reserveert zelf zijn kamers. Bij inschrijving ontvangt 
u de contactgegevens van de reservatieverantwoordelijken 
Hôtel Elaïs Pointe Noire 
Check-in 4/10 – check-out 09/10/2019  
Prijs: €130/nacht 
 
Hôtel Radisson Blu M’Bamou Palace Hôtel, Brazzaville  
Check-in 09/10 – check-out 11/10/2019 
Prijs: €206/nacht 
  

 

KANSRIJKE SECTOREN IN DE REPUBLIEK CONGO 

 
Landbouw, visserij en het kweken van dieren: materieel en technieken voor verwerking en bewaring, 
verpakking en opleiding van personeel voor het hele productieproces. 
 
Milieu: bosbescherming, het duurzaam beheren van bossen en landbouw, technieken en uitrusting voor de 
verwerking van hout, behandeling van huishoudelijk en industrieel afval, circulaire economie, ecotoerisme 
en biodiversiteit, opleidingen voor al deze sectoren. 
 
Energie en water: productie, transport en distributie van elektriciteit en water; technieken en uitrusting 
van verschillende elektriciteitsbronnen: hydro-elektriciteit, zonne-energie, biomassa, energie uit afval, 
energetische recuperatie van gas geproduceerd door petroleumbewerking. 
 
Gezondheid: ontdekken van de mogelijkheden die er zijn tussen Belgische en Congolese bedrijven om de 
beste gezondheidszorg aan te bieden in de Congo: Hoe kan men op technisch vlak de samenwerking 
tussen publieke en private gezondheidscentra in het land bevorderen? Hoe kan men samenwerken om 
medicatie van goede kwaliteit aan een redelijke prijs aan te bieden aan de bevolking? Hoe het 
uitstekende Belgische aanbod en onze kennis op gebied van gezondheid en biotechnologie af te stemmen 
op de Congolese vraag? 

http://hotelelais.com/pn/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-brazzaville
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Transportinfrastructuur (wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, luchttransport, enz.): Er zijn 
oplossingen nodig voor het verbeteren van de bereikbaarheid tussen de productie- en verbruikscentra; 
het verbeteren van de toegang tot de toeristische sites; de regionale integratie van Congo op gebied van 
de verschillende logistieke grenspunten. 
 
Informatie- en communicatietechnologieën: Voor alle bovenvermelde sectoren is er nood aan nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën, waarbij Belgische bedrijven belangrijke partnerschappen met 
Congolese bedrijven kunnen aangaan. 
 
 

UITERSTE INSCHRIJFDATUM 

Het programma van de reis wordt afgestemd op de interesses van de deelnemende bedrijven. U heeft er 
dus alle belang bij om snel in te schrijven.  
De inschrijvingen (uitsluitend via onze website) sluiten af op 30 augustus 2019 
 

ORGANISATIE 

• Flanders Investment & Trade 
• Awex 
• Brussels Invest & Export (by hub.brussels) 
• CBL-ACP 

 

VRAGEN? 

Catherine Van Ransbeeck  
Area manager Sub-Saharan Africa 
T: 02 504 88 62 
E: catherine.vanransbeeck@fitagency.be 
 
Arianne Van den Heuvel 
Assistant Area Manager 
T: 02 504 88 40 
E: arianne.vandenheuvel@fitagency.be 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/node/10698
mailto:catherine.vanransbeeck@fitagency.be
mailto:arianne.vandenheuvel@fitagency.be

