
Senegal in Gambija

Program po dnevih

A. Senegal, opisni program

Trasa poti: Dakar-Saint Louis-nacionalni park Djoudj-Lompoul-Lac
Rose-Bandia-Joal-Fadiouth-Toubakouta-Fathala-Nioro do Rip-Abene/Kafountine-Cap Skirring

Zahodna Afrika je znana po svoji kulturni raznolikosti in bogati zgodovini ter mističnih baobab-ih.
Čaka nas kar nekaj dogodivščin in lepot Zahodne Afrike: Za začetek si ogledamo
kozmopolitanski Dakar in suženjski otok Goree, nato nadaljujemo pot proti severu. Ogledamo si
kolonialno mesto Saint Louis in gremo v nacionalni park Djoudj – tretji največji park s pticami na
svetu. Sledi še puščava in sipine v okolici Lompoula in Lac Rose (roza jezero). Nato pa nas pot
popelje proti jugu - gremo na safari v park Bandia (antilope, gazele, nosorogi, žirafe,...),
popoldne pa preživimo na otoku iz školjk Joal-Fadiouth. Pot nadaljujemo do Toubakoute, ki leži
v delti reke Sine-Saloum. S čolni se zapeljemo med mangrovami. Obiščemo tudi rezervat divjih
živali Fathala. Kdor želi gre na hojo z levi. Ogledamo si starodavne kamnite kroge (afriški
Stonehenge). Sledi odkrivanje juga Senegala - premaknemo se v pokrajino Casamance in
uživamo v kilometrih rajskih plaž (Abene / Kafountine in Cap Skirring), kjer se kopamo v
Atlantiku, poležavamo na plažah in uživamo v dobri morski hrani. S nočnim trajektom se vrnemo
v Dakar.

Nočitve: spi se v hostlih oziroma hotelčkih brez lokalne kategorizacije oziroma v lodgih (zajtrki
niso vključeni).

Prevozi: premikamo se z najetim kombijem oziroma z lokalnimi prevoznimi sredstvi (sept-place)

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Senegal, program po dnevih

Program, december 2022 in februar 2023

1. dan Let in prihod v Dakar v večernih urah. Nočitev Dakar.

2. dan Ogled mesta Dakar (center, suženjski otok Goree...) in nočitev Dakar.

3. dan Pot nadaljujemo do Lac Rose (roza jezero). Popoldne se namakamo v Lac Rose ter
sprehodimo do atlantske obale. Nočitev Lac Rose.

4. dan Gremo proti severu države, do kolonialnega mesta Saint Louis. Pot na vodi skozi
pokrajino polno mističnih dreves baobab. Nočitev Saint Louis (zajtk vključen v ceni).

5. dan Izlet v nacionalni park Djoudj (UNESCO), kjer vidimo ptice, ptice in ptice (pelikan,
plamenec / flamingo, kormoran, vodomec...), popoldne preživimo v Saint Louisu. Nočitev Saint
Louis (zajtk, kosilo vključena v ceni).
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6.dan Zjutraj premik do puščave Lompoul (opcija jahanja kamel). Nočitev v šotorih na sipinah /
glamping (zajtrk in večerja vključena v ceni).

7. dan Gremo proti jugu, najprej na safari v rezervatu Bandia, nato obiščemo otok iz školjk
Joal-Fadiouth. Nočitev Palmarin / Djiffer (zajtrk in večerja vključena v ceni).

8. dan Dan preživimo v delti reke Saloum. S tipičnim čolnom - pirogo se premaknemo iz Djifferja
do Toubakoute. Nočitev Toubakouta (zajtrk, kosilo in večerja vključeni v ceni).

9. dan Rezervat divjih živali Fathala (opcija hoje z levi), popoldne preživimo v Toubakouti.
Nočitev Toubakouta (zajtrk in večerja vključeni v ceni).

10. dan Pot nadaljujemo proti jugu Senegala in sicer v regijo Casamance – vožnja do vasice
Abene / Kafountine, popoldne preživimo ob atlantskem oceanu. Nočitev.

11. dan Abene / Kafountine...kopanje, poležavanje na plaži, chill out,...Nočitev.

12. dan Premik do skrajnega juga Senegala – do mesteca Cap Skirring. Popoldne preživimo v
Cap Skirringu. Nočitev Cap Skirring.

13. dan Cap Skirring...kopanje, poležavanje na plaži, chill out,...Nočitev Cap Skirring.

14. dan Premik v Gambijo, v osrednji del Gambije. Nočitev Janjanbureh ali v bližini.

15. dan Dopoldne si ogledamo starodavne kamnite kroge (afriški Stonehenge), popoldne pa
opcijski izlet na reki Gambia, kjer lahko vidimo hipotte. Nočitev Janjanbureh.

16. dan Dopolne obiščemo šimpanze, sledi premik proti Banjulu. Nočitev Banjul / Sanyang.

17. dan Let proti domu (iz letališča Banjul).

18. dan Smo doma.

 

17 / 18 dni

1. dan Let in prihod v Dakar v večernih urah. Nočitev Dakar.

2. dan Ogled mesta Dakar (center, suženjski otok Goree...) in nočitev Dakar.

3. dan Gremo proti severu države, do kolonialnega mesta Saint Louis. Pot na vodi skozi
pokrajino polno mističnih dreves baobab. Nočitev Saint Louis (zajtk vključen v ceni).

4. dan Izlet v nacionalni park Djoudj (UNESCO), kjer vidimo ptice, ptice in ptice (pelikan,
plamenec / flamingo, kormoran, vodomec...), popoldne preživimo v Saint Louisu. Nočitev Saint
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Louis (zajtk, kosilo vključena v ceni).

5.dan Zjutraj premik do puščave Lompoul (opcija jahanja kamel). Nočitev v šotorih na sipinah /
glamping (zajtrk in večerja vključena v ceni). 

6. dan Sprehodimo se po sipinah, nato pa pot nadaljujemo do Lac Rose (roza jezero). Popoldne
se namakamo v Lac Rose ter sprehodimo do atlantske obale. Nočitev Lac Rose (zajtrk vključen
v ceni).

7. dan Gremo proti jugu, najprej na safari v rezervatu Bandia, nato obiščemo otok iz školjk
Joal-Fadiouth. Nočitev Palmarin / Djiffer (zajtrk in večerja vključena v ceni).

8. dan Dan preživimo v delti reke Saloum. S tipičnim čolnom - pirogo se premaknemo iz Djifferja
do Toubakoute. Nočitev Toubakouta (zajtrk, kosilo in večerja vključeni v ceni).

9. dan Rezervat divjih živali Fathala (opcija hoje z levi), popoldne preživimo v Toubakouti.
Nočitev Toubakouta (zajtrk in večerja vključeni v ceni).

10. dan Premaknemo se proti notranjosti države in si ogledamo starodavne kamnite kroge
(afriški Stonehenge). Nočitev v lodgu (zajtrk vključen v ceni).

11. dan Pot nadaljujemo proti jugu Senegala in sicer v regijo Casamance – vožnja do vasice
Abene / Kafountine, popoldne preživimo ob atlantskem oceanu. Nočitev (zajtrk vključen v ceni).

12. dan Abene / Kafountine...kopanje, poležavanje na plaži, chill out,...Nočitev (zajtrk vključen v
ceni).

13. dan Abene / Kafountine...kopanje, poležavanje na plaži, chill out,...Nočitev (zajtrk vključen v
ceni).

14. dan Premik do skrajnega juga Senegala – do mesteca Cap Skirring. Popoldne preživimo v
Cap Skirringu. Nočitev Cap Skirring (zajtrk vključen v ceni).

15. dan Cap Skirring...kopanje, poležavanje na plaži, chill out,...Nočitev Cap Skirring (zajtrk
vključen v ceni).

16. dan Do Ziguinchora in na trajekt (nočna vožnja) v Dakar, kamor pridemo naslednji dan
zjutraj / premik v Kaolack. Nočitev Kaolack (zajtrk vključen v ceni).

17. dan Dopoldne v Dakarju / chill out v Kaolacku. Večerni let domov.

18. dan Smo doma.

Lista stvari
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Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Senegal

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč vam podajamo listo potrebnih stvari, ki naj
se znajdejo v vašem nahrbtniku.

Dnevne temperature bodo okoli 25-35 stopinj.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz Senegala), keš, zdravstvena
zavarovalna polica za tujino
knjižica o cepljenjih (rumena mrzlica je zahtevano cepljenje, urediti najkasneje 20 dni
pred odhodom)
mala svetilka (npr. Petzl, za na glavo)
lahke superge
čevlji za preobutev (npr. Teva), japonke za na plažo in pod tuš
dolge hlače
majica z dolgimi rokavi 1x
majica s kratkimi rokavi 8x
nogavice 4x
spodnje perilo (9x), kopalke in kratke hlače 3x
sončna očala, rutka proti prahu in brisača
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice...
medicinski paket (razdelite na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a),
spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciproflaksicilin), tablet proti bolečini,
tablete proti diareji (oglje), proti zaprtju, vitaminski in železovi tableti, obliži, povoj, gaza,
bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne morete živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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