Natur och kultur i Senegal
Vi är några i NND som planerar en fotoresa till södra Senegal, Kafountine, för att fotografera både
natur och kultur. Vi vill erbjuda fler inom NND att följa med då vi kan vara 8 – 10 deltagare.
Planen är att åka dit i november då Europas flyttfåglar har anlänt.
I området sjuder det av fågelliv och du kan t.o.m. sitta på altanen och fotografera mängder av arter,
allt från små Sunbirds till stora rovfåglar.
Kulturen är inte präglad av turism utan ger en inblick i det Västafrikanska livet som det är.
Vi bor på den lilla resorten Cassoumay som ligger ett par kilometer från själva Kafountine (väl värt
en promenad då vägen dit bjuder på många upplevelser). Någon kilometer åt andra håller möter vi
mangrovedeltat med ett fantastiskt fågelliv och där vi ska göra utflykter med typiska afrikanska
båtar.
Det finns alla möjligheter till andra utflykter med taxi/bilar som vi kan boka för kortare eller längre
utflykter.
Boendet, liksom det övriga, är enkelt, så räkna inte med poolbar, limousine och rumsbetjäning.
Vi befinner oss i Casamance provinsen i vilken UD uppmanar till försiktighet. Vi befinner oss dock
vid kusten som inte påverkats på samma sätt som längre österut. Under de resor jag gjort i området
har jag aldrig stött på några oroligheter, men som alltid bör man vara lite försiktig och framförallt
visa hänsyn till befolkningen, inte minst som fotograf. I området där vi bor finns både Svenska
och Franska privata hus, så vi är inte ensamma där.
Vi kan som sagt inte erbjuda några charterbekvämligheter, - men vi kan erbjuda väldigt mycket
genuin kultur och natur. Ett äventyr som du sent glömmer!
Resorten vi bor på har Svenska ägare.
Här hittar du mer information http://www.cassoumay.com
Vissa strapatser kan det bli, t.ex. värmen och promenader, men normal fysik är tillräcklig.
Priset är ca: €250
Ingår:
Boende i delad fyrbädds- eller tvåbäddstuga.
Helpension: frukost, lunch och middag
Transfer ToR Banjul, Gambia flygplats
Ingår ej:
Flyg ToR Stockholm - Banjul, Gambia. Enklast med Thomas Cook flygstol (Vingresor). Ca:
6500kr. Anslutning till Stockholm tillkommer också.
Vatten och annan dryck.
Utflykter med båt eller bil. Priset beror på hur många som delar, men en heldag med flodbåt kostar
ca: €20 - €30 per person.
För ytterligare information kontakta Åke Andersson, 070-6548384 eller akand@telia.com

