
Circuito Natureza & Praia

!! O esplendor ecológico do interior combinado com estadia na praia  !!

Dia 1 – (Portugal) / Madrid / Gâmbia

Chegada à Gâmbia. Acolhimento e  transfer para o hotel. Alojamento no hotel escolhido, na 1ª 

linha da praia.

(nota : sob solicitação, enviar-lhe-emos  descrição exaustiva das diversas opções hoteleiras)

Dia 2 – Zona costeira 

Estadia na praia.



Dia 3 – Zona costeira / Makasutu / Sindola

 (em pensão completa)

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

do local,  descobrindo com um guia especializado os seus diversos ecossistemas :  mangares, 

selva, savana e palmeiral (observação da extracção 

do vinho de palma). Passeio em canoa no mangar 

observando  as  actividades  das  pessoas  locais 

(incluindo a apanha das ostras) e a abundante fauna 

ali existente (macacos, aves, lagartos, etc). Almoço 

típico  com  espectáculo  de  danças  tradicionais. 

Partida  para  o  Sindola  Safari  Lodge,  envolto  por 

belíssimo entorno tropical. Jantar e alojamento.  

O Sindola Safari Lodge está inserido em mais de 30000 m2 de espaços tropicais, num ambiente de grande  

beleza e tranquilidade. É um santuário ecológico, onde se encontram numerosíssimas espécies de rara  

beleza.  Confortável,  dispõe  de  uma excelente  piscina,  sendo  possíveis  várias  actividades  como  ténis,  

voleibol, futebol, xadrez gigante, bilhar, ....ou, simplesmente, relaxar observando o esplendor da Natureza  

envolvente. 



Dia 4 – Sindola / Tendaba / Sindola

 (em pensão completa)

Após o pequeno almoço,  partida  para  Tendaba,  junto  ao Rio Gâmbia e no Parque Nacional 

Kiang West.. Após um interessante passeio de descoberta da variada flora e fauna, almoço no 

lodge Tendaba  rodeado  por  uma  bela  paisagem tropical.  Regresso  a  Sindola,  parando  para 

contacto com o quotidiano das pessoas nas aldeias. Jantar e alojamento.

Dia  4  –  Sindola  /  Brikama  /  Sanyang  /  
Tanji / hotel na zona costeira

 (em meia pensão )

Tomado o pequeno almoço,  partida para a 3ª 

maior  cidade  do  país,  Brikama,  famosa  pela 

produção de criativo e muito bonito artesanato 

de madeira – visitaremos coloridos mercados de 

alimentos e de artesanato. Continuação para as 

bonitas praias de  Sanyang,  onde terá lugar o 

almoço (e terá tempo para um mergulho, se o 

pretender...).  A  seguir,  visita  ao 

interessantíssimo  cenário  da  aldeia  piscatória 

de  Tanji.  Partida  para  o  hotel  escolhido  na 

praia; chegada e alojamento.

Dias 5, 6 e 7 – Estadia na praia

Estadia na praia. Possibilidade de realização de várias (e interessantíssimas) visitas.



Dia 8 – Hotel / aeroporto internacional de Banjul / Madrid / (Portugal) 

Na prática,  poderá dispor de todo este  último dia,  uma vez que o voo parte apenas à noite. 

Transfer para o aeroporto, para tomar o voo com destino a Madrid.


	Circuito Natureza & Praia

