Reisvoorstel

Oost-Senegal voor avonturiers
Dit is een voorbeeld van een reisschema, we werken graag jouw voorstel op maat uit!
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Inhoudstafel

Jouw Bantoe reis
in een notendop
In dit reisvoorstel vind je alle nodige informatie over
de bestemming, jouw lokale gids, de verschillende
activiteiten en veel meer.

1. Over Bantoe

Verantwoord
reizen naar Afrika
Op zoek naar een avontuur op een unieke bestemming? Zin
om volledig ondergedompeld te worden in een andere
cultuur en bovendien iets terug te kunnen geven aan de
lokale community? En vooral, klaar om het échte Afrika te
beleven? Dan ben je bij Bantoe op de juiste plaats.

Bekijk de 10 geboden van Bantoe

2. Jouw lokale gids

Moctar Ba
Ook in Senegal werken we met een kleinschalige lokale
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis
met de intelligente Moctar, jouw lokale gids tijdens je
rondreis in Senegal.

Lees het interview met Moctar

Feitenfestival

3. Over Senegal

Het “warme hart”
van Afrika
Hoewel Senegal een van West-Afrika's meest stabiele
landen is, is Senegal verre van saai. De hoofdstad Dakar is
een volwaardige introductie tot het land. Natuurliefhebbers
komen aan hun trekken in de magische Sine Saloum delta.
Maak een 2-daagse tocht per kajak en breng een bezoek
aan lokale vissersdorpjes.
In het diepe zuidoosten van Senegal maak je kennis met
authentieke volkeren die leven volgens eeuwenoude
tradities en die bezoekers met open armen ontvangen.

Ontdek nog meer over Senegal

Hoofdstad

Dakar

Talen

Wolof, Frans, lokale talen

Uurverschil

-2u in de zomer, -1u in de winter

Munteenheid

CFA

Beste reistijd

Oktober - mei

Dag 1 — Heenvlucht Dakar. Rit naar het dorpje Toubab Dialao
Dag 2 - Toubab Dialao - Sine Saloum Delta
Dag 3-4 — 2-daagse kajaktocht in de Sine Saloum Delta
4. Een kort overzicht van je reis

Dag 5 — Rit naar Niokolo Koba National Park

Je reis in een
notendop

Dag 6 — Wilde dieren in Niokolo Koba National Park + rit
verder naar het Zuidoosten tot in Bandafassi
Dag 7-8 - Kennismaking met traditionele volkeren en
prachtige natuur in het zuidoostelijke Senegal

Op basis van je persoonlijke voorkeuren stellen wij een

Dag 9-10 - Terugrit naar het kuststadje Somone via

reisschema op. Hier proberen we steeds een leuke mix te

Tambacounda

brengen van lokale ervaringen, cultuur en natuur. Uiteraard
kunnen we deze zaken verder finetunen in onderling overleg.

Dag 11 - Uitblazen in Somone
Dag 12 — Terugrit naar Dakar en retourvlucht
Dag 13 - Aankomst in België

5. Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1:
Neem de internationale vlucht naar Dakar, de hoofdstad van
Senegal. Brussels Airlines biedt rechtstreekse vluchten vanuit Brussel
aan. Op een kleine 6 uur vliegen sta je met beide voeten in Senegal.
En het goede nieuws, er is helemaal geen jetlag.
In de luchthaven word je opgewacht door de lokale gids en vertrek
je naar het vissersdorpje Toubab Dialao. Hier hangt een kunstige
sfeer en geniet je 's avonds van verse visgerechten aan het strand.
De ideale start van jouw rondreis in Senegal.
Overnachting in Art's hotel Espace Sobo Bade (of gelijkwaardig).
Dag 2:
Je rijdt verder naar het dorpje Palmarin, in het hart van de Sine
Saloum Delta. Je kan er gezellig rondslenteren in het dorp en
kennismaken met de lokale bevolking. Je logeert er in een lodge met
typische hutjes op het strand. Schoeisel heb je hier niet nodig.
Overnachting in Lodge La Tulipe Noire, Palmarin (of gelijkwaardig).

Dag 3:
Deze ochtend bezoek je met een lokale gids de markt en de
vissershaven van Palmarin. Daar kan je je eigen ingrediënten kopen
voor het avondmaal deze avond.
Rond de middag vertrek je voor een kajaktocht in de Sine Saloum
Delta. Na een goede 2 uur kajakken kom je aan bij een onbewoond
eiland waar je de tenten opslaat, midden in de delta. Geniet van de
heerlijke stilte en neem een verfrissende duik in het water.
‘s Avonds bereid je samen met de gids de vers gekochte vis en
geniet je van een unieke zonsondergang bij het kampvuur.
Overnachting in tent in de delta.
Dag 4:
Het is zalig ontwaken in het midden van de Sine Saloum Delta. Na
een heerlijk ontbijt in de natuur kajak je terug naar Palmarin. Van
daar neem je een lokale pirogue om nog meer van de delta te
ontdekken.
In het dorpje Fimela wacht de chauffeur je op en rij je verder naar
het zuidoosten van Senegal. Eindhalte voor deze avond is Kaolack.
Hier slaap je in een aangenaam hotel met zwembad en prachtig
zicht op de delta. Ideaal om even te bekomen van het kamperen.
Overnachting in Le Relais, Kaolack.

Dag 5:
Vandaag staat er opnieuw een flinke etappe op het programma. Je
rijdt verder van Kaolack helemaal tot Wassadougou, de uitvalsbasis
voor het Niokolo Koba National Park.
Onderweg is er tijd voor een picknick lunch onder de baobab bomen.
Geniet van het variërende landschap en prachtige authentieke
dorpjes onderweg.
In Wassadougou overnacht je in een typische case met strooien dak. ‘s
Avonds kan je genieten van een ontspannende boottocht op de fleuve
Gambie bij zonsondergang.
Overnachting in Camp de Wassadougou.

Dag 6:
Een volledige dag om het Niokolo Koba National Park te ontdekken. Met
een lokale ranger verken je het park op zoek naar wild. Wie weet kom je
wel een leeuwenfamilie tegen.
‘s Middags kan je picknicken midden in het park.
Na verkenning van het park leg je de laatste etappe af van de rit naar
het land van de Bassari in het diepe zuidoosten van Senegal. Je rijdt tot
het dorpje Bandafassi en maakt kennis met de Bedik volkeren, een van
de minderheidsgroepen in Senegal.
Overnachting Chez Leontine, Bandafassi.

Dag 7:
Vandaag kan je de rest van het dorp verkennen. Samen met de lokale gids
kom je alles te weten over de Bedik volkeren en hun geschiedenis.
Maak kennis met de lokale bevolking op een spontane manier. Rondom het
dorp kan je ook prachtige wandelingen maken in de heuvels die het dorp
omringen.
Overnachting Chez Leontine, Bandafassi.
Dag 8:
Van Bandafassi rij je naar een ander dorpje Dindefelo. Hier bezoek je de
watervallen van Dindefelo en omgeving.
Overnachting in Campement Villageois de Dindefelo.
Dag 9:
Na een aantal fascinerende dagen begin je aan de terugtocht noordwaarts.
Deze avond slaap je opnieuw in een aangenaam hotel in Tambacounda met
zwembad.
Overnachting in Le Relais, Tambacounda.
Dag 10:
Van Tambacounda rij je helemaal tot aan de kust onder Dakar. Hier geniet je
nog van een paar dagen welverdiende rust in het rustige dorpje Somone.
Hier kan je gewoon lekker genieten met een boek aan het strand, de lagune
verkennen met een pirogue of surflessen nemen. Voor elk wat wils.
Overnachting nog te bepalen.

Dag 11:
Dit is je laatste volle dag in Senegal. Tijd om na te genieten van je
avontuur aan het strand in Somone.
Overnachting nog te bepalen.

Dag 12:
Je rijdt terug naar de hoofdstad Dakar voor de retourvlucht.
Afhankelijk van het uur van de terugvlucht is er nog tijd om
souvenirs te kopen in de lokale artisanale markt of om het drukke
centrum van Dakar te ontdekken.
Transfer naar de luchthaven.

Einde van een onvergetelijke rondreis naar Senegal ...

6. Vluchtschema

Is the sky the
limit?
Dit is slechts een voorbeeld van een vluchtschema. Brussels
Airlines biedt rechtstreekse vluchten aan van Brussel naar
Dakar. We bekijken graag met jou het ideale vluchtschema,
afhankelijk van de gekozen reisperiode en prijzen.

Airline

Van

Naar

Vertrekuur

Aankomstuur

Brussels Airlines

Brussel

Dakar

11:30

15:40

Brussels Airlines

Dakar

Brussel

21:20

05:05 (volgende dag)

7. Reisbudget

Let’s talk money
Deze prijs is louter een indicatie en is afhankelijk van
de door jou gekozen accommodaties, activiteiten en
duur van de reis.

Vanafprijs (per persoon)
Vlucht

1.250 euro
Niet inbegrepen

Inbegrepen
-

11 overnachtingen
Ontbijt
Lokale gids tijdens de volledige reis
Privé transport in comfortabele wagen
Vermelde activiteiten

Niet inbegrepen
-

Internationale vluchten + luchthaventaksen
Lunch en diner
Fooien voor gidsen en chauffeur
Reisverzekeringen
Persoonlijke uitgaven

8. Contacteer ons

Nog vragen?
stefanie@bantoe.be
+32 475 30 99 06
www.bantoe.be

