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VERTREKDATA 2018 - RICHTING SAINT LOUIS/PODOR

 05 & 19 januari - 02 & 16 februari - 02 & 16 & 30 maart - 13 & 27 april 
   

5 dekken
 1 restaurant binnen

 1 salon buiten
 2 bars

 1 zwembad
 1 solarium (met bar)

1 overdekt terras
 1 bibliotheek

 1 winkel
 1 massagesalon

 1 polyvalente zaal met overhead projector
en geluidsapparatuur
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Dag 1 DAKAR 
 Vertrek vanuit Brussel naar Dakar (11.25/16.35)

 Bij aankomst transfer naar hotel Onomo Airport.
 Overnachting in het hotel. 

 
 

Dag 2 SAINT LOUIS 
 Ontbijt, Rond 8u00 vertrek naar Saint Louis.

 Lunch gevolgd door inscheping rond 15u00 op de
 

 
Dag 6 DAGANA 

 Ontbijt aan boord. Met de sloep naar de oever voor een wandeling door het
woud van Goumel. Daarna verder stroomopwaarts. 

 Lunch aan boord.

THIANGAYE 
 Na de middag bezoek aan enkele Toucouleur dorpjes langs de stroom die

dateren uit de 13de eeuw. Typisch ‘ méchoui avondmaal ‘ op de oever.
Overnachting aan boord.

 



MS BOU EL MOGDAD. Daarna stadsbezoek aan
 Saint Louis per koets. Diner en overnachting aan
 boord. 

 
 

Dag 3 SAINT LOUIS 
 Ontbijt aan boord, vertrek stroomopwaarts

DIAMA
 Bezoek aan de stuwdam van Diama. Lunch aan boord

TIGUET
 Bezoek aan het vogelreservaat van Djoudj – boottocht

 door het reservaat. Diner en overnachting aan boord

Dag 4 TIGUET 
 Ontbijt aan boord en verder stroomopwaarts

 DIAOUAR Korte stop in Rosso ‘couleur locale ’! 
 Lunch aan boord.

RICHARD TOLL 
 Aankomst in Richard Toll en bezoek van het kasteel, de

 stad en de suikerrietfabriek. 
 Diner en overnachting aan boord.

Dag 5 RICHARD TOLL 
 Ontbijt aan boord. In de voormiddag Senegalese kook-

GOUMEL 
 Workshop. Traditionele lunch op een mango plantage.

DAGANA 
 Na de lunch per sloep naar Dagana , een oude koloniale

 Handelspost. Bezoek aan een ververij, de markt, een
 School en het fort. Bij zonsondergang terugkeer naar
 Het schip. Diner en overnachting aan boord.

Dag 7 THIANGAYE 
 Ontbijt en lunch aan boord tijdens het laatste stuk

PODOR 
 Stroomopwaarts. Aankomst in Podor rond 14u00.

 Na de middag bezoek aan de oude handelsposten La cour du Fleuve en
L’Auberge du Tekrour en het Fort van Podor. Vrije avond. Diner en
overnachting aan boord.

Dag 8 PODOR 
 Ontbijt aan boord, ontscheping en transfert naar hotel LA COUR DU

FLEUVE in Podor. Gevolgd door excursie naar Ngawlé incl.
 pick nic. Avondmaal en overnachting in het hotel

 
Dag 9 PODOR 

 Ontbijt. Per wagen naar Ile à Morfil incl. picnic.
 Avondmaal en overnachting in het hotel.
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Buitenkajuit Dek Bezetting Prijs per persoon  

Standard Dek 2 of 3 (volgens beschikbaarheid) 2-persoons € 2.750
Comfort Dek 2 of 3 (volgens beschikbaarheid) 2-persoons € 3.105
Suite Dek 3 2-persoons € 3.455
    

 

Inbegrepen in pakketprijs:
 

 
Vlucht in economy klasse van Brussel naar Dakar retour incl. luchthaventaksen en 1 stuk bagage pp - Meet & greet bij aankomst in Dakar en
transfert naar Onomo airport hotel + overnachting in kamer met ontbijt - Transfers in/out tussen Saint Louis en Dakar in wagen met
airconditioning – lunch in Saint Louis voor de cruise (incl wijn/water) – cruise met logies in vol pension op basis van 2-persoonskajuit in gekozen
type (6 nachten) –all inclusive formule aan boord (open bar van 08h00 tot 22h30)

 – excursies zoals vermeld in het programma met Franssprekende gids – 2 o/n in Podor in half pension incl. 2 excursies met picnic lunch – privé
transfer naar Lodge Océan et Savanne voor 4 nachten strandverblijf in bungalow in half pension – transfert naar de luchthaven – BTW 

 

 

  
Niet inbegrepen:  
Maaltijden en dranken niet vermeld in het programma – prestige dranken en digestieve aan boord – fooien – lunch in strandhotel Océan et
Savane – Single supplement voor kajuit/kamer (standard + € 769,- /comfort + € 879,- / Suite + € 999,-) – visum ter plaatse

 

  
Alternatieve dag:  

Dagje Dakar : Na het ontbijt transfer vanuit Océan et Savanne naar Dakar – stadsbezoek aan Dakar met chauffeur en gids – tijd voor
shopping en bezoek aan de markt van Soumbédioune - dagkamer in airport hotel Onomo – transfer naar de luchthaven : Toeslag per
persoon : € 139,- (min 2 pers.)

 Dagje Gorée : Na het ontbijt transfer vanuit Océan et Savanne naar Dakar - retour ferrytickets naar Gorée – bezoek aan Gorée met lunch
– dagkamer in hotel op Gorée – transfer naar de luchthaven met mogelijkheid tot avondmaal in Dakar(maaltijd niet inbegrepen) Toeslag
per persoon : € 189,- (min 2 pers.)
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Welkom
 Goed om te weten

 Onze Vloot
 Contact

Uit & Thuis met Cruise Selection
 

Donau
 Rijn, Moezel & Main

 La Douce France
 Wolga

 Douro
 Azië

 Kerst- en Nieuwjaarscruises

Promoties
 Zeecruises
 Verenigingen

Brochure
 Contact

Algemeen Voorbehoud 
Algemene Voorwaarden

     

 

Cruise Consulting ctr BVBA - Lic A 6231 - Dijkstraat, 3 - 2960 Sint Lenaerts - info@rivercruises.be
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