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Rondreis	Senegal	

Reisschema 14 daagse rondreis       

     
  

 

Dag 1: Aankomst Dakar 

Dag 2: Dakar – Lompoul 

Dag 3: St Louis 

Dag 4: Djoudj National Parc 

Dag 5: Touba-Kaolack 

Dag 6: Tambacounda-Pays  Bassari- Pays Bedik 

Dag 7: Parc Niokolo Koba 

Dag 8: Toubacouta 

Dag 9-12: Toubacouta 

Dag 13: Dakar 

Dag 14: Retour 

 

14 daagse rondreis 

Inclusief logement + 

ontbijt,  transport, 

excursies 
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Dag	1	Dakar	

Zodra u door de douane bent, wisselt u best uw euro’s in voor CFA’s. Onze 

begeleider, Madi Diouf wacht u op net buiten het luchthavengebouw. Hij zal 

gedurende de hele tour uw lokale begeleider en chauffeur zijn.  

Na aankomst rijdt u per minibus of jeep naar het hotel ‘Chez Salim Lac Rose’ en 

geniet u van een avondmaal en rust na de reisdag vanuit België.  
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Dag	2	Dakar-Lompoul	(168	km)	

Na een goede nachtrust en een ontbijtje, vertrekken we langs de kustlijn voor een 

stukje Paris-Dakar, door woestijngebied. We bezoeken Lac Rose, bekend voor 

zoutontginning. We rijden door naar een visserdorpje Kayar, waar we de bootjes met 

heel veel vis zien toekomen. Vervolgens rijden we door naar Lompoul, waar we 

overnachten in een Mauretaniaans tentenkamp Bivouac van Lompoul. Dit leuke 

campement ligt midden in de woestijn in Lompoul. De tenten zijn comfortabel met 

bed en eigen sanitair. 1 grote tent doet dienst als eettent, waar heerlijke maaltijden 

geserveerd worden. Ter plaatse kan je nog genieten van een tochtje met de 

dromedaris door het zand, van een djembé avondje bij het kampvuur…van gezellig 

samenzijn. Dit is een sfeervolle plek die je niet snel zal vergeten! 

Hotel staat 

bekend 

omwille van 

rallyrijders 

Parijs-Dakar 
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Dag	3	Lompoul-St.	Louis	(184	km)	

Na een goede nachtrust en een rustig ontbijt vertrekken we richting St. Louis. We 

bezoeken de oude koloniale stad, vroegere hoofdstad van Senegal. We maken een 

tocht per koets door charmante steegjes. We bezoeken het ‘Quartier des pêcheurs’, 

een visserswijk op de langue de Barbarie, een heus spektakel. Voor overnachting 

rijden we door tot aan de ingang van het Djoudj National Parc in campement 

villageois Le Njagabaar  http://www.djoudjvillages.sn/ 
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Dag	4	Djoudj	National	Parc-Touba	(232	

km)	

Vandaag bezoeken we het prachtige paradijselijke oord voor duizenden trekvogels 

die er op krachten komen na de lange vlucht over de Sahara. Een geschenk uit de 

hemel. ‘Indien God een vogel was, zou hij minstens één keer in zijn leven naar 

Djoudj vliegen’. Flamingo’s , pelikanen, reigers…Sinds 1981 is het park opgenomen 

op de Unesco-wereldlijst van beschermd erfgoed van de mensheid.  

Na bezoek aan het park rijden we door naar Touba. 
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Dag	5	Touba-Kaolack-Kougeul	(203	km)	

Touba is het vatikaan van de Moslimgemeenschap, daar staat de tweede grootste 

moskee van Afrika. We bezoeken de Moskee met een plaatselijke gids. Let wel, 

aangepaste kledij voor de dames, hoofd en knieën bedekt. 

Vandaar rijden we door naar Kaolack, de carrefour van Senegal. Kaolack is een 

regionale hoofdstad en de op één na voornaamste economische stad van Senegal.  

 

           

 

 

 

	

	

	

We overnachten in 

Auberge Le Paradis, 

Een heel basic 

hotelletje 

met eenvoudige 

kamertjes voorzien 

van eigen badkamer 
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Dag	6	–	7	Koungheul-Kedougou	(362	

km)	

Vandaag maken we een lange rit naar de pays 

Bassari en pays Bedik. De Bassari en de Bedik 

behoren tot de minder bekende bevolkingsgroepen 

van Senegal. De bevolking leeft teruggetrokken in 

de bergen, ze zijn heel dankbaar met allerlei kleren 

en spulletjes. We betreden een gebied dat praktisch 

niet bezocht wordt door toeristen. Zeker en vast de 

moeite. 

http://www.ecotour-voyage-nature.com/le-senegal-

nature-et-culture/ecoreportages/172-a-la-rencontre-

des-bediks-peuples-de-la-vallee-heureuse 

De waterval van Dindéfelo vormt een verfrissende 

afsluiter van de dag. 

We overnachten in ‘Campement Chez Diao’, kleine 

logeerplaats met netjes onderhouden strohutten.  

   

      

 

	

Let op!  

Autopanne zit er dik 

in… Onverharde, 

zanderige wegen… 
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Dag	8	Parc	Niokolo	Koba	

We bezoeken het prachtige natuurpark Niololo Koba 

Het nationaal park Niokolo-Koba is gelegen in Zuid-Oost Senegal tegen de grens 

met Guinee. Het omvat meer dan 900.000 hectare, waardoor het het grootste 

aaneengesloten natuurreservaat van West-Afrika is. In 1954 werd het opgericht om 

de bedreigde fauna en flora te beschermen. 

De beste periode om het park te bezoeken is van maart tot mei, aan het einde van 

het droog seizoen. Op dat ogenblik is het makkelijk de dieren op te merken omdat ze 

zich allen bevinden in de omgeving van het schaarse water. In het regenseizoen, van 

juni tot november, is het park gesloten. 

In 1981 werd het nationaal park Niokolo-Koba toegevoegd aan de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Dag	9	Toubacouta	(575	km)	

Vandaag nemen we de ferryboot van Banjul naar Barra, van waar we verder rijden 

naar Toubacouta OF we rijden over de weg naar Toubacouta. We logeren 4 nachten 

in een Campement van Sam Diouf, broer van Madi.  

We verkennen dezelfde dag even het dorpje. Het dorpje ligt in een rustige ongerepte 

omgeving. Onverharde wegen, hartelijke inwoners, enkele koloniale huizen, en 

vooral prachtige tochten met de prauw naar de verborgen eilandjes in de Saloum 

delta.  
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Dag	10	-12	Excursies	in	Toubacouta	

In en rond Toubacouta kunnen jullie naar eigen voorkeur een keuze maken uit 

volgende excursies 

- La reine de Sipo 

- L’île des oiseaux 

- Le reposoir des oiseaux 

- Parc Fathala (wandelen met leeuwen) 

- Medina 

- Misira 

- Marktjes 

- … 

Verder kunnen jullie ook meehelpen aan onze projectwerking … 

Je kan mee genieten met de bevolking van het dorp, genieten van sfeervolle djembé 

optredens, van rustig een boekje lezen… en vooral genieten van de zalige zonnige 

warmte van Senegal. 
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Dag	13	Dakar	

We vertrekken richting Dakar. Onderweg bezoeken we een eilandje Joal –Fadiouth 

(130 km ten zuiden van Dakar), een pittoresk eiland, een traditionele mini 

gemeenschap.  

We bezoeken in Dakar het slaveneiland Gorée. Het is slechts 900m op 300m groot. 

We overnachten in Dakar. 

	

	

Dag	14	Retour	

Na een goede nachtrust en een deugddoende vakantie is het vandaag tijd om terug 

te keren naar België,  het einde van een onvergetelijke reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid om de reis te verlengen met een week extra Toubacouta (mits opleg 

van kamer + ontbijt) 

Reisdata kunnen na overleg ook aangepast worden. 

Indien nodig zorgen wij voor visum (eventueel vlucht) 

 

 

Deze 14 daagse rondreis kost 1500.00 € 

Mogelijke data :  

• van 31 oktober tot 14 november 2015 

• van 19 december tot 02 januari 2016 

• van 2 april tot 16 april 2016 

Inbegrepen: transport per jeep of minibus, logementen + 

ontbijt, excursies, begeleiding, water tijdens transport 

Niet inbegrepen: vlucht H &T Dakar, visum, maaltijden, 

persoonlijke uitgaven, reisverzekering 


