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 SENEGAL  

 

Ruta bàsica 
 

VIATGE EN GRUP – 8 DIES 
 

 
 

 
 Per què proposem Senegal?  
 
Enclavat entre el Sahel i la regió tropical, Senegal té arguments per ser el baptisme africà de molts viatgers. Segur, amable 
i amb bons serveis turístics, el país atresora una àmplia gamma de paisatges que dibuixen el rostre d’un país que malgrat 
la seva varietat ètnica sempre ha destacat per la seva cohesió social i política. Des de la seva independència l’any 1960, 
Senegal ha tingut una evolució tranquil·la que no renuncia als avantatges del progrés ni tampoc al seu estil tradicional de 
vida. És comú que el viatger vegi a camperols i a gent de tots els oficis treballant a força de braços o amb tecnologies 
bàsiques, sense adonar-se del telèfon mòbil que guarden a la butxaca; l’ús cada vegada més popular de les xarxes socials 
també conviu, per exemple, amb les gentades reunides per gaudir dels combats de lluita tradicional senegalesa. Amb un 
peu al passat i un al present, amb un ull al passat i un altre al futur, Senegal és un país vital i creatiu, on la societat mostra 
la seva àmplia oferta cultural al taller de l'artista, el mercat, el bar, la sala de concerts i tot arreu on el viatger pugui 
conversar amb un senegalès o senegalesa que li mostri la seva forma d’entendre el món i el tarannà del seu dia a dia. 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Dakar  Hotel 

2 Dakar  Illa de Goree  /  Lompoul E,S Campament 

3 Lompoul  St Louis  E,S Hotel 

4 St Louis  Parc de Djoudj/Barbarie  E,S Lodge 

5 Parc de Djoudj/Barbarie  Llac Rosa  Saloum E,S Ecolodge 

6 Saloum E,D,S Ecolodge 

7 Saloum  Joal Fadiouth  Somone/Saly E,S Hotel 

8 Somone/Saly  Dakar  Barcelona o Madrid E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  DAKAR 

Sortida en vol regular cap a l’aeroport internacional Blaise Diagne de Diass. Arribada i trasllat a l’allotjament a la 
capital.  
Opció turista: Hotel Casamara o Lodge des Almadies.  
Opció superior: Hotel Radisson Blue, Terrou Bi o Hotel Pullman Dakar. 
 
Dia 2 |  DAKAR  ILLA DE GOREE  /  LOMPOUL 

Esmorzar i recorregut per la ciutat de Dakar admirant els edificis colonials de la Plaça de la Independència i parant 
en alguns dels seus colorits mercats de flors, artesania i teles com Kermel o Soumbedioune. Trasllat a l'embarcador 
on en ferri ens aproparem a l'illa de Gorée. Arribada a l'illa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Visita a peu de la Casa dels Esclaus, museu emblemàtic de l'illa abans de passejar pels estrets carrers, admirant les 
cases de diferents colors amb balcons i buguenvíl·lees. Dinar lliure a Gorée i tornada a Dakar. Continuació cap al 
nord, única zona al Senegal amb un desert. Trasllat al nostre lodge en vehicle tot terreny. Arribada i instal·lació a les 
nostres tendes i passeig per les dunes per admirar la posta de sol. Sopar i allotjament a l’ Ecolodge Lompoul o Lodge 
de Lompoul (per les dues opcions). 
 
Dia 3 |  LOMPOUL  ST. LOUIS  

Esmorzar i trasllat a St. Louis, capital del nord del país. Després de travessar el famós pont Faidherbe, arribem a 
l’hotel. Dinar lliure. A la tarda, visita d'aquesta urbs de marcat accent colonial. En calessa, gaudirem d'un passeig en 
el qual podrem veure la bellesa de les cases colonials amb els seus bonics balcons. Sopar i nit.  
Opció turista: Siki Hotel, La Residence o La Poste.  
Opció superior: La Residence (suite), Maison Rose o Au Fil du Fleuve. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1hxid_WKuE9N4Ysyjwu-pxNYy8cc&ll=15.041732659066536%2C-16.94037245000004&z=9
https://casamaradakar.com/es/
http://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
http://www.terroubi.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0563-pullman-dakar-teranga/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php
http://hotelsenegal.net/
http://www.hoteldelaresidence.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g304072-d1089467-Reviews-Hotel_de_la_Poste-Saint_Louis_Saint_Louis_Region.html
http://www.hoteldelaresidence.com/
http://www.lamaisonrose.net/
http://fildufleuve.com/
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Dia 4 |  ST. LOUIS  PARC DE DJOUDJ/BARBARIE  

De Novembre a Abril: Sortida cap al parc ornitològic de Djoudj, tercera reserva ornitològica al món. En piragua, 
solcarem els meandres del Riu Senegal per observar diverses espècies de corriols, picudilles, zarapitos, cigonyes, 
cormorans i pelicans. Dinar lliure i continuació al lodge  Ocean & Savane, o Hotel Gandiol (per les dues opcions) 
ubicat en plena sabana africana. Sopar i allotjament. 
De Maig a Octubre: Sortida cap a la reserva de Barbarie. A bord d'una piragua, creuem els meandres del riu Senegal 
a la descoberta d'una multitud d'ocells que venen a criar a les aigües del Senegal. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
Dia 5 |  PARC DE DJOUDJ/BARBARIE  LLAC ROSA  SALOUM  

Esmorzar i sortida cap al Llac Rosa. També conegut com Llac Retba, la seva fama li ve del color rosat de les seves 
aigües quan el sol cau a plom i de la seva important salinitat.  
Durant molts anys, va ser l'etapa final del Paris-Dakar quan es desenvolupava en terres africanes. En tot terreny, ens 
aproparem al llac per veure de prop el procés d'extracció tradicional de la sal i visitarem els llogarets nòmades que 
viuen al costat del llac. Dinar lliure en un restaurant. Durant el trajecte cap a Saloum, podrem admirar el paisatge 
dominat en algunes zones per l'arbre emblemàtic del país: el majestuós baobab. Arribada i instal·lació a l'hotel, sopar 
i allotjament a l'Ecolodge Simal o Ecolodge Palmarin o Kinkeliba (per les dues opcions). 
 
Dia 6 |  SALOUM 

Esmorzar. La regió de Saloum és un conjunt d'una vintena d'illes escampades entre boscos i manglars. Anirem en 
piragua, mitjà de transport local més utilitzat a la zona, per descobrir un dels ecosistemes més rics del país, poblat 
pels Niominkas (subgrup dels Sereres), pescadors habitants de les illes. Passejarem pels bolongs (canals) plens de 
manglars en les arrels dels quals pengen les ostres i admirarem una varietat d'ocells en aquesta zona, que forma 
part de la Reserva del Delta de Saloum. Visita d'un llogaret i dinar inclòs. Sopar i allotjament. 
 
Dia 7 |  SALOUM  JOAL FADIOUTH  SOMONE/SALY 

Esmorzar. Ens acomiadem dels Niominka abans de sortir cap a la Petita Costa. Passarem per Joal, poble del primer 
president del país i visitarem el seu port de pesca. Continuació a Fadiouth, travessarem el seu pont de fusta a peu. 
Fadiouth és en realitat una illa construïda sobre una muntanya de petxines. En els seus estrets carrers es 
desenvolupa la vida i s'estenen les paradetes d'escopinyes i peix sec, així com altres mercaderies. Veurem el 
cementiri, també de petxines, on estan enterrats cristians i musulmans. Continuació a Saly.  
Opció turista: Hotel África Queen o Royal Saly.   
Opció superior: Hotel Lamantin o Rhino Resort.  
 
Dia 8 | SOMONE/SALY  DAKAR  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i a l’hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Dakar i sortida del vol de tornada. Fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2022-23 
 
SERVEIS DE TERRA  
Opció hotels turista 
Mínim 2 persones:                      990€   
Suplement habitació individual:           190€ 
Descompte sortida 3 desembre:        30€ 
Suplement cap d’any:                       180€ 
Suplement Setmana Santa         45€ 
 
Opció hotels superiors 
Mínim 2 persones:                   1.195€  
Suplement habitació individual:           320€ 
Descompte sortida 3 desembre:        25€ 
Suplement cap d’any:                       200€ 
Suplement Setmana Santa        60€ 
 
Suplement sortides en privat: 90€ 
 
 
 
 
 

http://www.oceanetsavane.com/
http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
https://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-senegal/ecolodge-de-palmarin/
https://www.lekinkeliba.com/
https://www.africaqueen.fr/
https://www.royal-saly.com/
https://www.lelamantin.com/
https://therhinoresort.com/en/
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Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o 
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al febrer 2022. En cap cas, 
es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. 
 
 SORTIDES 2022-23 
 
Novembre 5, 12, 19 i 26 
Desembre 3, 10, 17 i 26 
Gener         7, 14, 21 i 28 
Febrer         4, 11, 18 i 25  
Març         4, 11, 18 i 25 
Abril         1, 8, 15, 22 i 29  
Maig   6, 13, 20 i 27      

Juny          3, 10, 17 i 24 
Juliol         1, 8, 15, 22 i 29  
Agost  5, 12, 19 i 26 
Setembre 2, 9, 16, 23 i 30 
Octubre         7, 14, 21 i 28 
 
 

  
Nota: sortides cap d’any (26 desembre) i setmana santa (1 abril) amb suplement. Sortida 3 desembre amb 
descompte. 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 2 persones, màxim 16. Sortides en privat sota petició. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Trasllat d’arribada i sortida. 

• 7 nits d’allotjament en hotels i lodges (segons categoria escollida), en règim de mitja pensió. 

• 1 dinar. 

• Bitllet de ferri a Gorée i visita de la casa dels esclaus (dilluns tancat). 

• Visita del Llac Rosa en tot terreny. 

• Excursió en piragua a motor al parc de Djoudj (Barbarie a l’estiu). 

• Recorregut en calessa de cavalls per la ciutat de Saint Louis. 

• Excursió en piragua pel Riu Saloum. 

• Visita de Joal Fadiouth. 

• Guia acompanyant de parla castellana fins arribar a Saly (xofer-guia per grups de 2-3 persones). 

• Vehicle amb aire condicionat del dia 2 al 7. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€ 
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19  

 
NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia VUELING en classe O). Sortides Barcelona: 565€ (taxes incloses 
calculades al setembre/22). Consultar sortides de Madrid i condicions especials per facturar equipatge. 
L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Menjars no especificats. 

• Begudes durant els menjars. 

• Cap altre servei no especificat.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports 
d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 CANCEL·LACIONS 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització 
que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa 
dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial 
o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, 
o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars 
del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà 
d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 


 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant 
Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Els ciutadans espanyols proveïts de passaport amb validesa superior a 6 mesos no necessiten visat per entrar i 
romandre al Senegal en estades de menys de 90 dies. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge amb sortides garantides amb un mínim de 2 persones en cotxe amb xofer-guia de parla castellana durant tot 
el recorregut per Senegal. Una ruta molt completa que permet fer-se una idea amplia del país a través de les regions 
més interessants: Dakar, la mítica illa de Goree, St. Louis ciutat colonial, la reserva d’aus de Barbarie i la zona del Riu 
Saloum. Les visites a Dakar i Goree es faran a peu i les etapes de senderisme són accessibles per a qualsevol persona 
amb una condició física normal. No és necessària una preparació ni equip especial. S’aconsella portar botes o sabates 
còmodes. No és necessari el sac de dormir. Els allotjaments són bàsics i en ocasions sense aire condicionat. 
 
DIVISES 
La seva moneda és el Franc Cefa (CFA), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
El Senegal gaudeix d'un clima tropical, amb temperatures mitjanes durant tot l'any d’entre 26° i 30°C. Té també una 
breu estació de pluges entre els mesos de juny i octubre, amb tempestes sobtades, però espectaculars. La 
temporada turística al Senegal va d'octubre a juny, quan el clima és més fresc, sec i còmode. El moment més segur 
per a evitar la pluja és de mitjans de novembre a abril. Durant la temporada de pluges, de juliol a setembre, la 
humitat és molt alta i durant el dia fa molta calor. Durant els mesos de pluja, alguns dels parcs nacionals són 
inaccessibles i estan tancats, encara que també durant aquesta època el paisatge és molt verd i bonic. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE SENEGAL   
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Senegal 
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura. 
 
 CONDICIONS GENERALS Les condicions generals es troben a la nostra web. 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/senegal
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=XOF
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Senegal
https://www.altair.es/cat/libros-zona/senegal-02BO/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

