
Des de la costa atlàntica de Gàmbia, passant per la
desembocadura del riu Gàmbia, fins a la Casamance del sud
del Senegal, aquest viatge ens ofereix la possibilitat
d'apropar-nos a la diversitat d'ètnies i comunitats de Gàmbia
i el sud del Senegal, dos països de l'oest d'Àfrica que ens
permetran descobrir i conviure amb les seves tradicions i
estils de vida. Observarem la diversitat de paisatges que ens
ofereixen aquests dos països, entre palmeres i arrossars que
es barregen entre la vegetació tropical, amb els intensos
colors del Senegal i l'interior de Gàmbia, més àrid i sec. Una
experiència inoblidable, on ens submergirem en les seves
cultures, entrant en contacte amb la gent local i les seves
tradicions i oferint una experència basada en el compromís
amb un turisme responsable i l'autenticitat de les
experiències viscudes.

El nostre guia serà en Joan Ramon Herrera Ibrahima
Sambou. La seva aventura va començar l'any 1991 i 1992 amb
dos viatges que va fer recorrent de dalt a baix els dos països,
de poble en poble i de família en família, coneixent de
primera mà les diferents ètnies; fins que l'any 1994 va decidir
quedar-s'hi a viure una temporada. Això li ha donat
l'oportunitat d'aprendre els costums, tradicions i parlar
diverses llengües com el Wolof, el Mandinga, i sobretot el
Diola, a part de les llengües europees que ja parlava com el
francès, el castellà, l'anglès i el català. Així doncs, ja fa gairebé
10 anys que gaudeix recorrent amb grups de viatgers
aquests dos meravellosos i sorprenents països de la mateixa
manera que ell els va conèixer.
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Dia 15 d'abril.  AEROPORT BANJUL - SANYANG 
Arribada a l'aeroport de Banjul a la tarda-nit i
benvinguda. Tot seguit emprendrem el nostre camí en
direcció a Sanyang, on ens allotjarem en un ecolodge a
peu de platja. Sopar i nit a Sanyang.

Dia 16 d'abril.  SANYANG-TANJI
Al matí ens traslladarem a Tanji, un dels pobles més característics de
la costa de Gàmbia, coneguda com la costa del somriure. Dedicarem
el matí a descobrir la gastronomia local de l'oest d'Àfrica a Yabouy
Home Cooking, un petit negoci liderat per una famosa emprenedora
local anomenada Ida Cham. Aquesta fantàstica amfitriona ens
mostrarà els valors culturals de Gàmbia a través de la seva
gastronomia. Podrem vestir peces locals tradicionals, comprar els
ingredients necessaris per menjar al bulliciós mercat de Tanji, cuinar
de manera conjunta una deliciosa especialitat local de la gastronomia
de Gàmbia i dinar en grup gaudint d'una agradable sobretaula al
jardí. Una de les especialitats locals és el benachin, una recepta
tradicional originària de la cultura Wolof. Passarem la tarda a la
mateixa població de Tanji on podrem veure l'arribada de les barques
de pescadors a la platja, una explosió de colors i moviments on
tindrem l'oportunitat de gaudir d'aquest espectacle local ple de
vitalitat. Sopar i nit a Sanyang 

Dia 17 d'abril. TANJI - BINTANG BOLONG 
A primera hora farem un breu recorregut per carretera cap a l'interior
del país on les fèrtils terres del litoral donen pas a un ambient més
àrid i sec, caracteritzat per les terres vermelles i els petits llogarets
d'ètnia peul. Un canvi de paisatge que coincideix amb un canvi
dʻètnia. El nostre trajecte ens portarà a Bintang Bolong, un poble a la
vora del riu Gàmbia, on ens allotjarem en un petit Eco lodge local a la
vora del riu. Dedicarem el matí a visitar el poble de Ndemban,
descobrirem aquest petit enclavament d'ètnia Diola que ens
permetrà endinsar-nos a la cultura local i conèixer els modes de vida
tradicionals d'aquesta ètnia. A Gàmbia conviuen pacíficament més de
dotze ètnies diferents entre les quals destaquen els Mandinga, els
Fula, els Wolof, els Diola i els Serahule. El petit enclavament de
Ndemban situat a la vora del riu ens ajudarà a entendre la
importància d'aquest recurs natural i la cultura que ha generat.
Coneixerem el seu alcalde, els horts comunitaris i descobrirem un
entorn natural dels aiguamolls. Bolong significa riu en mandinka,
llengua d'una de les ètnies de la regió. I Bintang Bolong és una zona
d'aiguamolls d'alt interès natural, formada per manglars i
considerada una de les millors zones per albirar aus. A la tarda farem
una excursió amb barca per descobrir el laberíntic Bintang Bolong,
on podrem gaudir dels seus fantàstics paisatges i reconèixer la seva
fauna. 
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Dia 18 d'abril.  ZIGUINCHOR - OUSSOUYE 
Ens traslladarem amb el nostre transport fins a Ziguinchor, capital de
la regió natural de Casamance i ciutat emblemàtica de l'època
colonial francesa, on visitarem el centre neuràlgic, el mercat
d'artesania tradicional de la ciutat i dinarem en un restaurant. A la
tarda ens dirigirem cap a Oussouye, on podrem fer un recorregut
amb bicicletes o caminant, amb guia local, per poder descobrir la
cultura animista d'aquesta població i dels seus voltants, impregnada
per una forta tradició ancestral, perceptible sobretot pels fetitxes
animistes que podrem observar a les façanes de les diferents cases.
Descobrirem la cultura local i les seves manifestacions, com ara la
petita cooperativa familiar d'anacards, que durant el mes d'abril està
en plena collita i on descobrirem els diferents usos i productes que es
generen a través de l'anacard. Cap al tard ens dirigirem al
campament Aljowe, on dinarem i passarem la nit. Sopar i nit a
Campament Aljowe.

Dia 19 d'abril.  OUSSOUYE - CAP SKIRING 
Després d'esmorzar ens dirigirem a Cap Skiring; dedicarem aquest
cinquè dia a gaudir del paisatge tropical de les platges precioses
d'aquest petit poble costaner. En arribar ens instal·larem al
campament i si fa bon temps farem un bany a la platja, per
seguidament, anar a dinar a un fabulós restaurant a la mateixa platja
de Cap Skiring. Després de dinar podrem fer una volta pel poble
pesquer, i albirar el moviment de les barques que arriben a peu de
platja. Cap Skiring es caracteritza per ser un gresol de cultures, on a
través de les olors i colors dels seus carrerons podrem submergir-nos
en el seu ambient local. A la nit, després de sopar, ens dirigirem cap a
la platja per gaudir d'un concert de música tradicional, on els
djembés donaran pas a un viatge musical a través dels sons locals.
Sopar i nit a Campament No Stress de Cap Skiring.

Els manglars representen ecosistemes de vital importància per al
medi ambient, ja que són claus per a la conservació de diferents tipus
d'espècies i vegetals que necessiten aquests hàbitats per poder
créixer i desenvolupar-se. Un passeig per aquests aiguamolls ens
permetrà descobrir també alguna de les més de 300 espècies d'ocells
diferents que habiten aquests espais naturals, així com cocodrils i
altres animals. La sortida amb barca es començarà des del mateix
allotjament. Un cop tornem, soparem a l'allotjament i descansarem
per agafar forces pel següent dia de ruta. Sopar i nit a Bintang
Bolong 
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Dia 20 d'abril  CAP SKIRRING - DIEMBERING
A primera hora del dia ens traslladarem al poble de Diembering,
població situada al nord de la costa de la regió de la Baixa
Casamance. Aquest petit enclavament conserva les tradicions
animistes i es dedica a l'agricultura tradicional, el cultiu d'arròs. La
visita ens permetrà descobrir els sistemes de producció tradicionals,
les tècniques de sembra i recol·lecta de l'arròs i podrem gaudir d'un
passeig agradable on reconèixer els elements de la cultura de l'ètnia
Diola. El recorregut entre cases de tova i carrers de sorra ens
conduirà a la gran ceiba sagrada a la plaça central. Una parada a
l'Església catòlica de Diembering ens oferirà l'oportunitat, sempre
que coincideixin dies i horaris, d'escoltar una de les poques misses en
llengua Diola de la regió. Després de passejar pel poble de
Diembering anirem a dinar a un restaurant, per seguidament visitar
l'interessant museu Sangauat de la cultura Diola. Es tracta d'un
museu a l'aire lliure que es localitza a l'antic poble on van viure els
primers habitants de Diembereng. S'hi han trobat ossos, cosa que
prova l'existència d'un cementiri. Al museu podrem veure objectes
que encara es fan servir actualment per pescar, cultivar l'arròs,
llances i altres objectes que ens faran descobrir les tradicions de
l'ètnia Diola. Al final de la visita al museu degustarem el vi de palmell
local. Sopar i nit al campament ASSEB.

Dia 21 d'abril. DIEMBERENG - ZIGUIINCHOR - ABENÉ
Al matí iniciarem el recorregut cap a la regió de l'Alta Casamance per
arribar al poble d'Abené, famós per les manifestacions culturals i per
ser un poble que va créixer al voltant d'un arbre sagrat: la ceiba. És un
arbre centenari considerat com a lloc sagrat, ja que els seus vilatans
hi realitzen oracions i trobades religioses. Farem una parada a
Ziguinchor per degustar un plat de gastronomia tradicional al centre
cultural Franco-Senegalaise. Seguirem el nostre trajecte cap al poble
costaner d'Abené, on gaudirem dels paisatges tropicals que ens
ofereix la costa senegalesa, amb platges salvatges d'aigües càlides i
de l'enrenou del petit port de pescadors. Campament Diannah o
Campament Abené.
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Dia 22 d'abril.  ABENÉ- KAFOUNTINE- SENEGAMBIA – VOL DE
TORNADA
Aquest darrer dia el dedicarem a reconèixer la cultura pesquera de la
costa atlàntica subsahariana. Realitzarem una petita excursió
caminant per la platja des d'Abené fins a Kafountine, un dels ports
pesquers més importants del Senegal. En arribar al poble de
Kafountine coneixerem la tradició pesquera i el procés de
construcció tradicional de les piragües. Dinarem en un restaurant
local, a la tarda, emprendrem el nostre camí de tornada a Gàmbia, en
direcció a l'aeroport. Depenent de l'hora de sortida del vol, podrem
fer un darrer sopar a Sanyang, on també podrem descansar i dutxar-
nos al campament, abans d'agafar el vol de tornada a casa.
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Vols internacionals.
Trasllat aeroport-hotel-aeroport.
Conductor.
Transport amb 4x4 o minibús adaptat. 
Transports fluvials. 
Allotjament en habitació doble a pensió completa.
Guia  acompanyant en Català que domina perfectament les
llengües locals (wolof, diola, mandinga) i gran coneixedor de
la regió.
Les activitats i tallers detallats a l'itinerari i les visites a les
entitats i projectes.
Assegurança bàsica assistència en viatge.

Serveis inclosos:

Propines. 
Visat gambià (un cop sortim de Gàmbia, el visat per tornar a
entrar s'ha d'abonar i té un cost d'uns 3.000 GMD). 
Assegurança opcional de cancel·lació i plus assistència en
viatge.
Tot tipus de begudes. 
Qualsevol altre concepte no esmentat a l'apartat “El preu
inclou”. 

Serveis no inclosos:

Preu:
Grup final de 10 a 12 persones: 1.775€ (no socis SNG 1.925 €)
Grup final de 8  a 9 persones: 1.805 € (no socis SNG 1.955 €)
Grup final de 6 a 7 persones: 1.855€ (no socis SNG 2.035€)
Suplement per habitació individual: 170€€

Assegurança cancel·lació i plus assistència en viatge (opcional): 85€
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Viatge gestionat per ÈXODE


