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 Senegal del sud  
 

Setmana Santa a la Casamance 
 

VIATGE EN GRUP – 9 DIES 
 

 

 
 

 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENTS 

20 Abril Barcelona  Banjul  Sanyang  Lodge 

21 Abril Sanyang  Tionck Essyl  E,D,S Bungalow ecolodge 

22 Abril Tionck Essyl  Dianki  Tionck Essil E,D,S Bungalow ecolodge 

23 Abril Tionck Essil  Nioumoune E,D,S Bungalow ecolodge 

24 Abril Nioumoune  Carabane  Effrane E,D,S Bungalow ecolodge 

25 Abril Effrane  Elinkine  Kagnout  Mlomp  Oussouye E,D,S Bungalow ecolodge 

26 Abril Oussouye  Abené  E,D,S Bungalow ecolodge 

27 Abril Abené   Tanji  Banjul  E,D,S  

28 Abril Banjul  Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 

20 Abril |  BARCELONA  BANJUL  SANYANG  

Sortida en vol regular amb destinació Banjul. Arribada a la nit a l'aeroport de Banjul (Yundum). Trasllat a l'allotjament de 
Sanyang, àrea comercial i antiga àrea residencial dels colons anglesos en aquest petit país a l’oest africà. A l'arribada a 
l'allotjament l'equip de Aethnic ens donarà la benvinguda i el guia del nostre viatge, Joan Ramón Herrera, ens introduirà a 
l'itinerari que viurem durant els propers dies. Allotjament en Kajamor Lodge. 
 
21 Abril |  SANYANG  TIONCK ESSYL 

Al matí, podrem gaudir del paisatge i gaudir d'un bon bany a la platja. Esmorzarem i iniciarem la ruta cap al cor dels Diola, cap a 
la regió de la Casamance. A mesura que deixem enrere la costa, allunyant-nos de l'enrenou comercial, entrarem a les terres de 
Xinjiang, zona de terres vermelles i àrides des d'on ens dirigirem directament cap Jiboro, l'últim poble de Gàmbia a la frontera 
amb Senegal. Ceibas i Baobabs ens faran percebre la nostra entrada a la Casamance, un canvi sobtat en el paisatge on 
predominaran els arbres gegants sagrats per la cultura dels Diola. En arribar al poble de Tandieme, ens dirigirem cap a la zona 
de l'Boulouf, i recorrerem els diferents pobles fins arribar al nostre destí, Thionk Essyl. A l'arribada, visitarem a la família Diatta, 
on ens rebran amb l'hospitalitat característica d'aquest poble i ens oferiran un dinar tradicional a casa seva. Un cop haguem 
menjat tindrem un espai per conversar amb el cap de família mentre aprenem com es prepara la attaya, el te tradicional que 
està present en totes les trobades i moments de la vida d'aquesta regió oest africana. Ens empaparem de l'ambient d'aquest 
poble de l'alta Casamance mentre gaudim d'un attaya tradicional. Nens jugant a pilota, gent gran reunida sota l'arbre de mango 
conversant, dones amb els seus quefers quotidians ... tot això a un ritme pausat com si el temps estigués a les nostres 
expenses. Escenes locals ens portaran a submergir-nos en la quotidianitat d'aquesta regió oest africana i conèixer millor la seva 
estructura i organització social. Després farem una bona passejada per les afores del poble fins al campament Abeukum, 
allotjament situat en un entorn immillorable, entre boscos de ceibes gegants i baobabs. 
 
22 Abril |  TIONCK ESSIL  DIANKI  TIONCK ESSIL 

Aquest dia el dedicarem a descobrir el bosc de Tendouk mitjançant un passeig que ens permetrà conèixer les formes de vida 
local. Un recorregut entre grans arrossars esquitxat per precioses ceibas i baobabs, tot això amb un immens cel de fons i amb 
l'hospitalitat i la calor del contacte amb la gent que anirem creuant en el nostre camí. La naturalesa per a la cultura Diola és un 
bé a preservar i venerar. En arribar al poble de Dianki ens estarà esperant el grup de folklore local. A l'arribada a Dianki la 
comunitat local ens estarà esperant per mostrar-nos les danses tradicionals del Koumpo i Egoumola, personatges mítics de la 
tradició Diola. Després iniciarem la tornada cap a Thionkessyl (hi ha la possibilitat, per a qui estigui cansat, de fer el retorn amb 
cotxe). Tornarem al campament Abekoum, gestionat pels joves de ThionkEssyl, per gaudir del paratge situat entre arbres de 
mango, tarongers i baobabs. Caminada de 8km (4h) pel bosc de Tendouk fins al poblet de Dianki. Un recorregut interessant on 
identificarem l'arquitectura i la forma de vida tradicional d'aquesta regió oest africana. La tornada cap a ThionkEssyl ho farem 
en cotxe (opció de fer-la caminant). 
 
 

https://www.google.es/maps/@12.9825885,-16.944225,9z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1hM70Fne-X4G0MZEyJ9K37XMyhFVesr9Q
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23 Abril |  TIONCK ESSIL  NIOMOUNE 

Al matí ben d'hora, agafarem la barca i començarem el recorregut pel riu Casamance, navegarem entre bolongs fins arribar al 
poblat animista de Niomoune. Dedicarem el matí a descobrir amb barca el paisatge verge de manglars i pobles animistes 
d'ètnia Diola, situats a la riba del riu. Després d'un bon àpat, descansarem i farem una visita guiada amb un col·laborador local 
per aquesta petita illa on ens familiaritzarem amb la cultura animista. Podrem veure els diferents fetitxes i altres elements 
fonamentals de la cultura diola, com els tambors telefònics o Bombolongs, que s'utilitzen fins a dia d'avui per avisar dels 
esdeveniments importants del poble. Aquesta visita ens ajudarà a entendre la importància de la tradició en la vida comunitària 
d'aquest poble. Allotjament campement Alouga. 
 
24 Abril |  NIOMOUNE  KARABANE  EFFRANE  

Bé d'hora al matí sortirem amb barca cap a Karabane, deixarem la regió del Boulouf per dirigir-nos a la regió de la Baixa 
Casamance. Arribarem a l'illa de Karabane on podrem visitar les restes del seu passat colonial, veurem l'antiga fortificació (les 
restes que queden de peu) i l'antiga església, la primera església cristiana de la Casamance, així com l'antic cementiri. Com a 
contrapunt a aquesta visita cultural, coneixerem un dels equipaments sanitaris de l'illa. Visitarem la maternitat de Karabane 
per donar veu a l'equip sanitari i conèixer de prop algunes de les problemàtiques a què s'enfronta la població local. A 
continuació, menjarem i gaudirem d'un ambient plenament tropical, entre cocoters i palmeres. Seguidament ens dirigirem cap 
a l'illa de Effrane, gaudirem de l'ambient tranquil i relaxat d'aquest petit enclavament pesquer situat en una illa del riu 
Casamance on descansarem i ens prepararem per al dia següent. La música és una de les manifestacions artístiques 
fonamentals per a la cultura Diola a la Casamance i estant en Effrane, aprofitarem per descobrir des de dins la música 
tradicional Diol en companyia d'un grup de músics locals. Els íntims sons de corda del ekonting, i la tradicional percussió dels 
djembés ens faran seguir viatjant amb aquesta cultura en un ambient purament tropical. Allotjament Campament Effrane. 
 
25 Abril |  EFFRANE  ELINKINE  KAGNUT  MLOMP  OUSSOUYE 

Sortirem d'hora al matí per travessar a l'altra riba del riu fins al poble de Elinkine, un assentament de tradició pesquera. Des 
d'allà ens dirigirem amb cotxe fins al poble de Kagnout situat a uns 8 km, des d'on farem un magnífic passeig entre fromagers 
(arbres sagrats per a la cultura Diola) i arrossars fins arribar al poble de M 'Lomp. Mlomp és famós per la seva notable 
arquitectura i les seves cases de fang construïdes a dos nivells. Més enllà dels seus atractius culturals en aquest poble es 
desenvolupa un interessant projecte d'acció social que coneixerem i on Madeleine, la directora de la cooperativa, alçarà la 
seva veu per compartir algunes de la inquietuds i reptes pendents que ha d'atendre la Casamance. Després, seguirem el nostre 
trajecte en cotxe fins Oussouye, capital de la Baixa Casamance, on menjarem. La tarda la dedicarem a fer una ruta amb 
bicicleta guiada per un col·laborador local entre els boscos de ceibes gegants i baobabs fins al petit poble de Edioungou. 
Aquesta excursió, suau i en terreny pla, que ens permetrà compartir i gaudir de la natura al ritme del poble Diola. Al llarg de la 
passejada reconeixerem els elements tradicionals de la cultura Diola, visitant els impluviums per entendre millor l'organització 
familiar d'aquests petits assentaments rurals. També conversarem amb una família de productors de anacard, coneixent la 
importància d'aquest fruit i els diferents productes que es desenvolupen, així com els obstacles que es troben per a la seva 
comercialització. Excursió en bici d'Oussouye fins Edioungou i tornar (16 km) o possibilitat d'excursió caminant des Oussouye. 
Allotjament al campament Emanaye 
 
26 Abril |  OUSSOUYE  KAFOUNTINE 

Un cop haguem esmorzat coneixerem el projecte Kalamisso, una iniciativa d'inserció laboral per a les dones amb mobilitat 
reduïda. Aquest projecte es materialitza en una cooperativa i està format per un grup de dones artesanes que es dediquen a 
treballar la fulla de palma de forma tradicional. Un cop al projecte, les dones ens ensenyaran a elaborar una peça de decoració 
(un plat, un bol ...) mitjançant la tècnica tradicional, un autèntic intercanvi marcat per l'hospitalitat i amabilitat d'aquestes 
dones. Després d'aquesta activitat, deixarem Oussouye, per dirigir-nos a Ziguinchor, capital de la Casamance, on visitarem un 
mercat local molt bulliciós on gràcies al nostre guia ens introduirem en la cultura local coneixent els seus aliments, amulets i 
altres estris quotidians. Seguidament visitarem el centre artesanal just abans de l'hora de dinar. Dinarem a un restaurant local i 
a la tarda, reprendrem la ruta cap al nord, fins al poble de Kafountine, enclavament pesquer i un dels ports artesanals de pesca 
més importants de Senegal i de tota Àfrica Occidental. Allà, tindrem l'oportunitat de conversar amb Hadj Diatta un dels 
responsables del port pesquer i qui ens ajudarà a entendre millor tota aquesta realitat i les problemàtiques subjacents a la 
pesca tradicional al Senegal. Al costat de nostre guia local seguirem el nostre camí per conèixer de prop l'ofici artesanal de 
construcció de les piragües, un emblema de cultura marítima d'aquest poble. Tot això submergits en una explosió de colors i 
olors, mentre el quefer d'aquest port segueix la seva rutina diària amb el mercadeig del peix. Allotjament al campament Les 
Baobabs. 
 
27 Abril |  KAFOUNTINE  TANJI  BANJUL  BARCELONA 

Esmorzarem i emprendrem la ruta de tornada cap a Gàmbia, cap a les terres de Kiang. El pas de les ètnies Dioles, els 
Mandingas i Peuls, i de les tropicals terres de la Casamance a les àrides terres de Gàmbia. Un cop a Gàmbia ens dirigirem cap a 
Tanji, un poble pesquer on viurem el tràfec de les barques arribant a la costa per descarregar el peix i veurem com es prepara 
per ser venut immediatament o bé assecat o fumat per vendre-terra endins. Una explosió de colors, moviment i treballs ben 
coordinats enmig d'una gran multitud. En caure la tarda ens dirigirem a l'allotjament, per preparar l'equipatge, sopar i 
acomiadar el viatge. Seguidament, anirem cap a l'aeroport. 
 
28 Abril |  BANJUL  BARCELONA 

Arribada a l’aeroport de Barcelona i fi dels serveis. 
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 PREU PER PERSONA 2019 
 
Grup de 10 persones:  840 € 
Grup de 9-6 persones:  945 € 
Grup de 5-4 persones:  1.025 € 
Grup de 3-2 persones:  1.375 € 
Suplement habitació individual: 240 € 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del carburant), de 
les taxes i impostos, així com per variació en el tipus de canvi aplicat a l'octubre 2018. En cap cas, es revisarà a l'alça durant els 
20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als cotitzats, ja sigui per falta de 
disponibilitat o per decisió del client comportarà una variació del preu. 
 
VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia ROYAL MAROC en classe V) 
Sortides Barcelona:   175 € + taxes d’aeroport (330€ a Novembre’18)  
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades publiquem el preu del bitllet internacional per 
separat per poder oferir la millor opció per cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o tipus de tarifa comporta 
una variació del preu. 
 
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU 

 Trasllat a l'aeroport – hotel – aeroport. 

 Recorregut en mini bus adaptat al terreny (Aire Condicionat) 

 Transports fluvials. 

 Allotjament en habitació doble 

 Pensió completa. 

 Guia de parla catalana i castellana resident al Senegal que domina perfectament les llengües locals (wòlof, diola, mandinga). 

 Excursió amb bicicleta per Oussouye. 

 Les activitats detallades a l'itinerari i les visites a les entitats i projectes socials. 

 Assegurança d’assistència en viatge i cancel·lació fins a 2.000 € (gratuït) 
 
NO INCLOU   

 Begudes. 

 Propines.  

 Visat a Gambia. Té un cost de 3.000 Dalasis. Aproximadament 70€ (es paga a la frontera). 

 SORTIDA 
 
13 Abril 2019 | Grup mínim 2 persones, màxim 10. 
 
 EXPERT 
 
Aethnic i Joan Ramón Herrera. Aethnic és una associació catalana creada per promoure el viatge responsable i sostenible, que 
treballa a favor del respecte i la conservació del medi natural i del patrimoni artístic i cultural, i que entén que el viatge ha de 
ser també motor de desenvolupament de les comunitats locals. El Joan Ramón treballa i viu al Senegal des de fa més de 20 
anys, primer al poble de Thionk Essyl, d’ètnia diola i amb una de les tradicions més riques i més ben conservades del Senegal, i 
després al poble pescador de Kafountine. Fa anys que treballa per donar a conèixer aquesta regió de la mateixa manera, i amb 
l’amor, que ell la va descobrir: facilitant el contacte amb la gent. Domina el wòlof, el diola, el mandinga, el català, el castellà, 
l’anglès i el francès. 
 
 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, Orixà 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 55€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 75€, la de 
5.000 € costa 90€, la de 6.000€ costa 110€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 170€. També posem a la vostra disposició 
assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

 Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% entre 2 dies i 
24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la sortida, les despeses 
d’anul·lació serien del 100%. 

 Despeses de gestió: 75€ per persona. 

 Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats. 
Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE 
La regió de la Casamance, situada al sud occidental del Senegal, entre Gàmbia i Guinea Bissau, és la més tropical de tot el país. 
L'estil de vida d'aquesta regió s'ha forjat al voltant del riu Casamance que, amb les seves incomptables bolongs (afluents) plens 
de manglars, ha estat la principal font de subsistència per als habitants d'aquesta regió. El clima més benigne que a la resta del 
país, la proximitat del mar i l'abundància d'aigua fan d'aquesta regió un lloc particularment diferent de la resta de països de 
l'Àfrica Occidental. Aquesta regió d'intensos colors i abundant vegetació, està habitada per més d'una desena de pobles o 
ètnies entre els quals destaquen demogràficament els diola, els mandinga, fula, i grups ètnics del nord del Senegal, com els 
wòlof, que van arribar en diverses onades a partir del segle XIX i, sobretot, a l'segle XX. El poble diola es caracteritza per 
mantenir els seus costums i tradicions ancestrals directament relacionades amb la pràctica de l'animisme i les influències del 
cristianisme. Aquest viatge es planteja com un contacte amb la diversitat d'ètnies i comunitats d'aquesta interessant regió oest 
africana on descobrirem i conviurem amb les tradicions i estils de vida. Palmeres i arrossars es barregen entre la vegetació 
tropical d'aquesta regió d'ambient fresc i de colors intensos, on el contacte amb la gent local i l'intercanvi cultural seran els 
eixos que guiaran el viatge, oferint una experiència caracteritzada pel compromís amb un turisme responsable i l'autenticitat de 
les experiències viscudes. El viatge a la Casamance ha estat produït i dissenyat conjuntament per l'equip de de Aethnic i Altaïr, 
amb l'objectiu d'oferir una experiència que permetrà conèixer de primera mà la realitat social i cultural del país a través del 
contacte i la interacció amb diferents actors locals. Cal tenir en compte que la ruta a realitzar passa per llocs on la 
infraestructura turística no té una gran oferta, per tant, els allotjaments són bàsics en termes generals. Això si, són nets, amb 
llits còmodes, mosquiteres, però sense aire condicionat. En alguns casos les dutxes i/o lavabo no es troba a la mateixa habitació. 
Tots els bungalows ecolodge on passarem no són tendes de campanya. 
 
VISATS 
Des de l'1 de maig 2015 no hi cal visat per entrar a Senegal. El passaport amb una validesa mínima de 6 mesos és suficient. 
Es necessita visat per entrar a Gàmbia. Aquest es realitza a la frontera i té un cost d'uns 70 €. 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. 
Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per a més informació, consulteu la següent pàgina web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
DIVISES 
La moneda és el Franc Cefa (CFA). Recomanable portar Euros. Les targetes de crèdit són acceptades en alguns hotels sobretot a 
Dakar. Amb una comissió, es pot treure diners amb la targeta VISA en agències (BICIS) a les ciutats principals. 
 
CLIMA 
L'estació seca va de novembre a maig amb temperatures de 22 a 30 graus. La temporada de pluges va de Juny a finals d'octubre 
però es pot viatjar bé per tot el país, excepte per la zona de Casamance les pistes són de vegades impracticables. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web: http://www.orixa.com/condiciones/cat 
 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

