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De la  2555 €/pers 
15 zile/12 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 07.12.2022 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion cu compania aeriana 

Turkish Airlines București – Blaise 

Diagne Diass – București 

• Taxe de aeroport 

• Transferuri aeroport  

• Pensiune Completa ( 3 mese pe zi – 

conform programului), fara bauturi 

• Cazare in camera dubla asa cum este 

mentionat in program 

• Transport in autobuz sau vehicul 

exclusiv cu aer conditionat 

• Ghid insotitor Roman  

• Ghid local vorbitor de limba Engleza 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice mentionate in program 

• Taxele pentru feribot (Gambia si insula 

Goree) 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Excursiile opţionale  

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

• Viza de intrare in Gambia 

 

 

De ce o să iubești această aventură? 
 
Turul cu feribotul spre Insula Goree si vizitarea acestui sit al Patrimoniului 

Mondial UNESCO va deveni, cu siguranta, una dintre cele mai frumoase amintiri 

cu care te vei intoarce de pe pamant african.  

 

Lacul Roz, rezervația de păsări Djoudj, excursia cu piroga prin Delta Saloum, 

baobabul gigant din Senegal si misterul arheologic al Cercurilor de Piatră 

Wassau sunt locuri in care daca ajungi, o data in viata, te poti considera un 

rasfatat al sortii. Pentru ca ceea ce vei vedea si trai intrece cu mult ceea ce ti-ai 

imaginat. 

 

La intoarcere, experienta unei incursiuni intr-o padure tropicala si pe 

plantatiile de bambus, orez si mangrove, crede-ne, va fi de povestit o pentru o 

perioada lungă de timp. 

Program 

 Ziua 1: Plecare din Bucuresti, sosire in Istanbul 
Plecăm din București, facem escală în Istanbul și de acolo zburăm spre 
străvechiul continent al Africii.  

 

 Ziua 2: Sosire la Dakar (Senegal), cazare si timp liber 

Sosim la Dakar, capitala Senegalului, unul dintre principalele porturi maritime de 

pe coasta Africii de Vest. Seara ne vom intalni la receptia hotelului cu liderul de 

grup. Nu avem activitati planificate, asa ca vei te vei putea bucura de atmosfera 

orasului. Cina. 

Cazare: Novotel Hotel. Mese incluse: cina 

 

 Ziua 3: Deplasarea cu feribotul spre Insula Goree si vizite la obiectivele 

turistice 

După micul dejun de „Bun venit”, impreuna cu liderul de grup ne vom imbarca pe 

feribot cu destinatia Insula Goree. Traversarea dureaza 30 de minute. Lasam 

bagajele si plecam, pe jos, intr-un tur al insulei alaturi de ghidul local. Insula, sit 

al Patrimoniului Mondial UNESCO, are o arhitectura care aminteste de cea a 

tarilor mediteraneene: case cu balcoane din fier forjat, strazi inguste si imbracate 

in coloratele „flori de hartie” (Bougainvillea). Vei vizita castelul fortificat si 

vechea Casa a Sclavilor, iar seara ne vom bucura de un tur al orasului Dakar. Cina 

Senegal si Gambia 
Experimentează Ospitalitatea Africană 
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o vom lua la unul dintre cele mai renumite restuarante din Dakar, “Phare des 

Mamelles”. 

Cazare: Novotel Hotel. Mese incluse: Mic dejun, pranz, cina 

 

 Ziua 4: Vizita la Lacul Roz si plimbare prin vechea capitala, St. Louis 

Dimineata ne intoarcem pe continent cu feribotul si pornim catre Lacul Roz, a 

carui culoare este data de concentratiile mari de minerale din apa. Dupa o 

plimbare de jumatate de ora in jurul lui facem o pauza pentru pranz, in tabara 

Salim si scurt timp liber pentru baie in piscine. Dupa care pornim catre St. Louis. 

Drumul dureaza cam patru ore si jumatate. Vei cunoaste un oras fermecator care 

vibreaza in ritm de jazz. Cina la Restaurant Flamingo. 

Cazare: Residence Hotel. Mese incluse: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 5: Vizitarea Parcului National Djoudj și explorarea orasului St. 

Louis 

Ne trezim in zori pentru a vizita Parcul Național Djoudj, considerat una dintre 

cele mai importante rezervații de păsări din lume. Vom călători cu barca cu 

motor de-a lungul rețelei complexe de canale care duc în largul râului Senegal si 

vom admira pelicanii, cocostarcii, cormoranii, pasarile flamingo, dar si crocodilii, 

porcii salbatici sau pitonii de apa. Pranz la Restaurant Lampsar Lodge. 

După-amiază ne întoarcem în St. Louis pentru puțin timp liber de a explora acest 

minunat oraș vechi in care vom intalni inclusiv trăsuri trase de cai. 

Cazare: Residence Hotel. Mese incluse: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 6: Explorarea Parcului National Langue de Barbarie cu o pirogă 

motorizată 

Aventura zilei incepe devreme, cu vizitarea Parcului Național Langue de 

Barbarie, situat în estuarul râului Senegal, deplasandu-ne cu o pirogă motorizată. 

Continuam Aventura in barca catre satul Gandiol unde vom servi pranzul intr-un 

restaurant tipic. După-amiaza va fi liberă să te odihnesti sau sa te plimbi din nou 

prin St. Louis. Cina tipica festiva pe terasa hotelului.  

Cazare: Residence Hotel. Mese incluse: Mic dejun, pranz, cina. 

 

 Ziua 7: Deplasare spre Georgetown (Gambia) si vizita la Moscheea 

Touba 

Inca o zi in care suntem matinali, pentru a porni in calatoria catre Gambia, asa ca 

o mare parte a zilei o vom petrece in autobuz. In prima etapa a drumului facem o 

oprire pentru a vizita moscheea din Touba, centrul sacru al frăției islamice 

Mouride. Ne continuam apoi drumul prin orașul Kaolack, intrăm în Gambia și ne 

îndreptăm spre est urmând traseul râului spre Georgetown. Seara te vei caza 

intr-o tabără simplă, pe malul râului, unde avem energie solară limitată și apă 

caldă obtinuta tot pe baza acesteia, dar locația este fantastică prin faptul ca oferă 

experienta unei nopti petrecute in natura. 

Cazare: Tabară Georgetown. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina 

 

 Ziua 8: Croazieră de-a lungul râului Gambia și vizita la Cercurile de 

Piatră Wassau 

Plecam dimineata devreme pentru a ne petrece următoarele două zile pe această 

cale navigabilă puternică, calatorind în aval, într-o barcă adaptata, trecând pe 

lângă pădurea tropicală, plantațiile de bambus, orez și mlaștinile cu mangrove. 

Vom intalni maimuțe, hipopotami, crocodili și, bineînțeles, un număr mare de 

specii de păsări. Ne vom opri sa vizitam Cercurile de Piatră Wassu, cândva locuri 

de înmormântare care datează din anii 500 până la 1000 d.Hr, ramase un mister 

pentru arheologi. Vom petrece o noapte la bordul unui vapor cu motor si vom 

dormi pe puntea superioara, pe saltele, iar in timpul zilei ne vom relaxa (pe 

puntea superioara sau pe cea inferioara) pe scaune, la umbra. 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 450 € 

• Pret pentru copil 2 - 14 ani 2045 euro  
(cazare in camera cu 2 adulti) 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Calatoria noastra africana va 

presupune si deplasari cu barcile cu 

motor, asa ca daca suferi de rau de 

mare ar fi bine sa ai la tine 

medicamente care sa te ajute sa treci 

cu bine prin aceasta experienta.  

• Vei avea nevoie in principal de 

imbracaminte pentru clima calda: 

camasi/bluze subtiri, din bumbac, cu 

maneci lungi, pantaloni lungi, in 

culori deschise (pentru a te proteja 

de tantari), iar pentru serile 

racoroase pulovere din lana subtire 

sau jachete de protectie impotriva 

vantului. Mai sunt necesari ochelarii 

de soare si o palarie cu boruri largi.  

• Pentru ca populatia este predominant 

musulmana, femeile au nevoie sa aiba 

la ele un batic si o fusta lunga pentru 

vizitele in moschei. 

• Această excursie este potrivită 

tuturor categoriilor de vârstă, totuși 

în cazul familiilor cu copii, 

recomandăm ca vârsta minima a 

participanților minori să fie de 8-12 

ani.  

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior.  

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

• Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale. 
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Locuitorii sunt în majoritate creștini, însă există și o comunitate islamică 

importantă în zonă. Potrivit autorităților, oamenii au lucrat împreună la 

construirea insulei artificiale, indiferent de religie, conștienți de faptul că doar 

astfel vor reuși să ducă la bun sfârșit un proiect care le oferă un loc extrem de 

bun de pescuit, pescarii nemaifiind nevoiți să înfrunte din bărci apele 

învolburate ale Oceanului Atlantic. Pranz la Taverna des Pecheur pe malul raului. 

Dupa pranz, intoarcere la hotel. Cina la restaurantul hotelului. 

Cazare: Vapor. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina 

 

 Ziua 9: Navigatie pe raul Gambia si cazare la tabăra fluvială Tendaba 

Înca de dimineata, pornim intr-o croaziera in aval. In timp ce noi admiram flora 

și fauna sălbatică intalnita de-a lungul malurilor râului, echipajul ne pregateste 

pranzul pe barcă, pe care il vom servi inainte de a ajunge, dupa-amiaza tarziu, în 

mica așezare Tendaba. Ne vom caza pentru urmatoarele doua nopti chiar pe 

malul raului si vom lua o pauza de la agitatia vietii, explorand imprejurimile si 

bucurandu-ne de natura. 

Cazare: Tabara Tendaba. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina 

 

 Ziua 10: Vizitarea Parcului National Kiang West și a Rezervatiei Bao 

Bolong Wetland 

Plecam cu masina în Parcul Național Kiang West, una dintre cele mai mari zone 

protejate din Gambia. Vom căuta babuini, maimuțe colobus, fococeri, manguste 

de mlaștină și antilope, iar la pranz ne intoarcem in tabara pentru a servi masa. 

Dupa-amiaza vom participa la o alta excursie cu barca, de data aceasta pentru a 

explora padurile de mangrove si mlastinile sarate din apropierea Rezervatiei. La 

întoarcere e timpul sa te relaxezi si sa te bucuri de apusul soarelui care merge la 

culcare dincolo de rau. 

Cazare: Tabara Tendaba. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina 

 

 Ziua 11: Deplasare cu feribotul catre Bara si trecerea granitei in 

Senegal 

Ne incepem calatoria cu o deplasare de 90 de minute cu masina, pentru a ne 

imbarca pe feribot cu destinatia Bara, apoi continuam calatoria pana la granita 

terestra, pentru a trece în Senegal. De acolo mergem spre Toubakouta, si apoi 

catre Ndangane pentru a servi pranzul.                                                                                             

Ai dupa-amiaza libera pentru a te relaxa, a face o baie în piscina sau a explora 

zona. Sau, optional, te poti alatura altor turisti pentru a face o excursie cu barca.  

Cazare: Pelican Hotel. Mese incluse: mic dejun, pranz si cina. 

 

 Ziua 12: Parcul National Delta Saloum, excursie cu piroga prin Deltă, 

până la Ndagane 

Parasim gazda dimineata si navigam de-a lungul Deltei Sine-Saloum, cu o barca 

motorizată, admirand labirintul de canale largi, padurile deschise, insulele de 

nisip și satele de pe maluri. Vom servi pranzul la bordul ambarcatiunii, iar dupa 

amiaza vom opri sa vedem un baobab urias. Acesti copaci sunt simbolul național 

al Senegalului, unii fiind vechi de 6.000 de ani.  

Cazare: Palm Beach sau Bougainvillees Hotel. Mese incluse: mic dejun, pranz si 

cina. 

 

 Ziua 13: Vizitarea Insulei Fadiouth 

Dupa micul dejun pornim spre Joal unde vom vizita satul unde s-a nascut primul 

presedinte si vom descoperi insula Fadiouth, insula din scoici. Ce este atât de 

special la această micuță insulă? Ei bine acest petic de uscat este realizat aproape 

în întregime din scoicile culese de localnici. Timp de secole, locuitorii din 

Fadiouth au lucrat la inedita insulă strângând milioane și milioane de scoici, pe 

care mai apoi le-au lipit între ele cu ajutorul rădăcinilor de mangrove, 

un amestec de plante, în principal arbuști și copaci care se dezvoltă în zona de 

 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util.  

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel      

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

C L I M A  

Senegal 

Senegalul are o climă tropicală cu o 

temperatura plăcută pe tot parcursul 

anului, cu anotimpuri uscate și umede 

bine definite, care rezultă din vânturile 

de iarnă de nord-est și vânturile de vară 

din sud-vest. Sezonul uscat (decembrie 

până în aprilie) este dominat de vântul 

cald, uscat numit harmattan. 

 

Gambia 

Gambia are o climă subtropicală, cu 

soare pe tot parcursul anului și 

temperaturi medii între 29°C și 34°C. 

Există două anotimpuri distincte: spre 

sfârșitul lunii octombrie începe sezonul 

uscat și abia la mijlocul lunii iunie se 

vede din nou vreo ploaie, marcând 

începutul sezonului verde. 

 

V A C C I N A R I  

Este obligatoriu sa fii vaccinat impotriva 

febrei galbene si sa ai asupra ta dovada 

vaccinarii, pentru ca va fi solicitata de 

catre autoritatile de frontiera. Optional 

te poti imuniza si impotriva meningitei 

meningococice. De asemenea, este 

recomandata protectie impotriva 

malariei, hepatitei A, difteriei, 

tetanosului, febrei tifoide si 

poliomielitei. 
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I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

C A Z A R I  

• Novotel Dakar Hotel 4* 

• Residence Hotel St. Louis 4* 

• Tabere și vapor 2* 

• Pelican Hotel Ndangane 3* 

• Palm Beach Saly 4* 

 

O R A R  D E  Z B O R  

TK1046 07DEC OTPIST HK20 2125 2345 

TK 599 08DEC ISTDSS HK20  0145 0630 

TK 583 20DEC DSSIST HK20  2040 0640 

TK1043 21DEC  ISTOTP HK20  0830 0850 

 

variație a nivelului mării din cauza mareei, între nivelul fluxului și cel al 

refluxului. Pranz la Taverna des Pecheur pe malul raului. Transfer inapoi la 

hotel, cina. 

Cazare: Palm Beach sau Bougainvillees Hotel. Mese incluse: mic dejun, pranz si 

cina. 

 

 Ziua 14: Zi libera la dispozitie si transfer aeroport 

Mic dejun la hotel si timp liber pentru ultimele cumparaturi sau pentru a 

explora pe cont propriu cochetul orasel Saly. Pranz cu bauturi incluse si 

transfer la aeroport pentru prima destinatie, Istanbul. 

Mese incluse: Mic dejun, pranz 

 

 Ziua 15: Intoarcere acasa 

Dupa o scurta escala la Istanbul ne imbarcam pentru zborul spre Bucuresti. Ne 

aflăm la finalul acestei aventuri. 

 

 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

€690 

FIRST MINUTE 

Reducere 

€460 

PROMO 

Reducere  

€230 

STANDARD  

 

€2555 
 

€2785 
 

€3015 
 

€3245 

Pret de persoana  in camera dubla* 

 

 

 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de 

zbor, care se modifica in functie de gradul de umplere. 
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