
Fredag 15/2 Ankomst Banjul flygplats 14.30. Transfer till African 

Village hotell  Incheckning och info 

möte. Middag och underhållning innan 

sängdags. 

 

Lördag 16/2 Frukost .Besök på kvinnor koparativ i Bakau, sedan 

Stadsrundtur i huvudstaden Banjul och 

besök på Albert Market. Därefter till 

Baccus Beach Bar/Restaurant för lunch, 

sol o bad. Besök på en batikfabrik i Dip-

pakunda samt hos en gambisk konstnär 

och  sedan hem till en gambisk familj. Kvällen middag och under-

hållning 

Söndag 17/2    Abuko naturreservat där vi får se vilda djur, apor, 

färggranna fåglar och annat. Lunch på Lamin Lodge 

och därefter båtfärd genom mangroveträsken till 

Denton Bridge. Sol o Bad på eftermiddag och kväl-

len middag  och 

underhållning. 

 

Måndag 18/2 Gambia firar självständighetsdag, 

vi åka till Stadium och fira med det nationella 

firandet och festligheterna under dagen! 

Tisdag 19/2 Fri dag med sol o bad hela dagen  

Onsdag 20/2 ´Vi åker båt till  Juffere, Kunta 

Kintes hemby, där vi träffar hans släkt. Vi 

fortsätter till James Island och äter lunch om-

bord. Där tar vi del av slavhandelns historia. På 

hemvägen till Denton Bridge stannar vi vid 

Dog Island och tar ett dopp. En intressant båt 

resa där vi har möjlighet att se delfiner. Kväl-

len middag och underhållning 

Program Dag För Dag  

 Tordag. 21/2   Besök på en skola där rektorn berättar om skol-

gången i landet. Lunch på Paradise Beach i 

Sanjang med avkoppling sol och bad hela 

eftermiddag, Vi besöker ett fiskrökeri på 

Tanje på hemvägen 

 

Fredag 22/2  Promenad till Kachikally för besök på krokodil poolen 

där man kan klappa djuren och titta på mu-

seet. Sedan Sol o bad hela eftermiddag. Kväl-

len Middag och 

underhållning 

 

lör, Sön,Mån,Tis,23/24/25/26/2  Vi reser till  grannlandet  

Senegal där vi tillbringar tre och en halv dagar fulla av överraskning-

ar. Vi besöker Lac Rose, den rosa sjön, som är ett naturens under, 

bada i salta vattnet där man i princip sitta på vattnet och övernatta på 

Hotell Salim vid sjön, köra Paris/Dakar rally på riktigt bland sanddy-

norna, Världsarvet Goree Ön nästa morgon, lunch och besök på hela 

Ön sedan stadsrundtur i fem miljoner huvudstaden Dakar med över-

nattning på Hotel  middag ute i Dakar. Efter Frukost besöker vi den 

fantastiska monumenten Le Renässans sedan åka vi 

mot Mbour för sol o bad på Obama   beach,  övernattning i Mbour. 

Nästa morgon gå färden mot kaolack  för lunch sedan resa mot grän-

sen till Gambia       

Onsdag 27/2 Fri dag med sol o bad och avkoppling 

Torsdag 28/2 .Fri dag med sol o bad och avkoppling,  

Fredag 1/3 Fri förmiddag. Lunch sedan transfer till flygplatsen 

eftermiddag för hemfärd till Sverige Arlanda.& Lanvetter 

Kontakt: 

Amou Jobe, NBV Halland 

A Ringen 2,302 21 Halmstad 

  0733 838368/mob: 0704-87 8 114;  

email: amou.jobe@nbv.se 



    med Amou Jobe 
www.nbv.se/gambiaresan 

 
Välkommen 

 till Afrika  

15 feb 2019 
DIREKTFLYG 

ARLANDA/LANDVETTER / 
GAMBIA 6½ tim. 

En upplevelse du sent  

glömmer! 

Härliga sol o bad dagligen! 
vi bor på 
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