
À descoberta da GÂMBIA

Um magnífico circuito por locais emblemáticos deste  

fantástico país,combinado com estadia na praia  !!



Dia 1 – (Portugal) / Madrid / Gâmbia

Chegada à Gâmbia. Acolhimento e  transfer para o hotel. Alojamento no hotel  Sunset  

Beach, na 1ª linha da praia (sob solicitação, enviar-lhe-emos descrição exaustiva);

 

Dia 2 – Praia

Estadia no hotel, para descansar e tomar contacto com o país. Se o pretender, poderá 

usufruir da praia e/ou da piscina do hotel.

Dia 3 –  Banjul / Barra / Wassu / Kuntaur / Jangjang Bureh

Após o pequeno almoço, partida para Banjul para tomar o ferry que atravessa o rio 



Gâmbia – em si mesma, a travessia é fascinante pelo movimento e colorido das pessoas. 

Chegados a Barra (outra margem do rio), continuação para Kuntaur, com paragem para 

visita  às  Pedras  Circulares  de  Wassu, local  arqueológico  classificado  como  Património 

Mundial  pela  UNESCO. Em  Kantaur, 

saída em barco para cruzeiro no mítico 

rio  Gâmbia,  onde  será  servido  o 

almoço. Ao longo das seguintes 5 horas 

de  cruzeiro  nas  águas  do  Parque 

Nacional,  observação  do  belíssimo 

cenário  ecológico  e  possibilidade  de 

avistamento  de  numerosas  aves, 

macacos  e  hipopótamos  (passagem  junto  às  ilhas  Baboon,  onde  tem  lugar  um 

importante  projecto  de  reabilitação  de  chimpanzés,  fechado  ao  público  por  razões 

conservacionistas).  Ao entardecer, chegada a  Jangjang Bureh,  junto ao rio Gâmbia. 

Alojamento, num lugar em que a ausência de electricidade (a

iluminação é feita através de lamparinas) contribui para a magia deste local. Jantar.

Dia 4 –  Jangjang Bureh

Após  o  pequeno  almoço,  saída  para  visitar  o  Parque  Nacional  de  Kunkilling, 

observando durante a viagem de barco diferentes tipos de belas aves e  outra fauna. 

Passeio  de  2  horas  no  Parque  de 

Kunkilling,  num  fabuloso  cenário 

ecológico.  Regresso  a  Jangjang  Bureh 

para  o  almoço,  após  o que  visitaremos 

uma  aldeia  tradicional  situada  nas 

proximidades,  interagindo  com os  seus 

habitantes e, se o pretender,  participar em algumas actividades. Regresso a Jangjang 



Bureh,  sendo  o  jantar acompanhado  por  danças  e  tambores  africanos  –  o  que  se 

prolongará junto à enorme fogueira entretanto ateada, num ambiente muito animado.

Dia 5 –  Jangjang Bureh / Sindola

Após o pequeno almoço, partida para  Farafenni, onde crurazemos o rio Gâmbia em 

direcção a Tendaba, no Parque Nacional Kiang West. A seguir ao almoço, passeio de 

barco  pelos  arredores,  após  o  que  seguiremos  para  Sindola,  uma bonita  e  genuína 

localidade, que visitaremos em seguida. Jantar e alojamento no Sindola Lodge. 

Dia 6 –  Sindola / Makasutu / Brikama / zona costeira

Pequeno almoço e saída para a Floresta Cultural de Makasutu, para visita da riqueza 

ecológica do local, incluindo um passeio em canoa pelos mangares. Após o almoço, 

continuação para para visita do famoso mercado de artesanato de Brikama, o maior da 

Gâmbia – local ideal para fazer excelentes compras. Chegada ao seu hotel na zona 

costeira. Alojamento.



Dias 7 e 8 – Estadia na praia

Dias livres para realizar (outras) visitas, ir à praia, passear na área de  Senegâmbia /  

Kololi (com  numerosos  bares,  restaurantes,  esplanadas  e  lojas)  ou,  simplesmente, 

usufruir da piscina na tranquilidade do hotel…

No 8º dia, à noite, transfer para o aeroporto internacional de Banjul, para tomar o voo 

com destino a Barcelona/Madrid, com posterior ligação (por avião ou, eventualmente, 

por estrada, no caso de Madrid) para Portugal.
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