
Voor meer informatie & reservatie 

Contacteer Rivercruises.be/Travel In Style 

Tel: + 32 3 313 77 61 – info@rivercruises.be 

VERTREKDATA 2019 – 2020 – met cruise  van SAINT LOUIS naar PODOR
25 oktober – 08 & 22 november – 06 december 2019

03 & 17 & 31 januari – 14 februari – 13 & 27 maart – 10 & 24 april 2020
13 dagen vanaf € 2.555,- 

Vaarschema 

DAG PLAATS  

1 DAKAR 

PROGRAMMA 

Vertrek vanuit Zaventem naar Dakar.
Bij aankomst transfer naar Saint Louis.
Overnachting in het Hotel La Résidence of 
gelijkwaardig.
. 

2 SAINT LOUIS Ontbijt, Vrije voormiddag in Saint Louis. 

Lunch in het hotel gevolgd door inscheping op 

de MS BOU EL MOGDAD. Daarna stadsbezoek 

aan Saint Louis. Diner en overnachting aan 

boord. 

3 SAINT LOUIS 

DIAMA 

TIGUET 

Ontbijt aan boord, vertrek stroomopwaarts 

Langs de stuwdam van Diama. Lunch aan boord 

Bezoek aan het vogelreservaat van Djoudj – 

boottocht door het reservaat. Diner en overnachting 

aan boord 
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4 TIGUET 

DIAOUAR 

Ontbijt aan boord en verder stroomopwaarts 

Langs de couleur locale van Rosso. Lunch aan 

boord. 

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

stad en de suikerrietfabriek. Diner en overnachting 

aan boord. 

5 RICHARD TOLL Ontbijt aan boord.  

GOUMEL 

DAGANA 

Traditionele lunch op een mango plantage. 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. 

6 DAGANA 

THIANGAYE 

Ontbijt aan boord. Met de sloep naar de oever voor 

een wandeling door het woud van Goumel. Daarna 

verder stroomopwaarts. Lunch aan boord. 

Na de middag bezoek aan enkele Toucouleur 

dorpjes langs de stroom die dateren uit de 13
de

 

eeuw. Typisch ‘ méchoui avondmaal ‘ . 

Overnachting aan boord. 

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. 

8 PODOR Ontbijt aan boord, ontscheping en terugkeer naar 
Saint Louis.  Geniet nu van uw strandverblijf in 
hotel Diamarek.
In een bungalow met zicht op de zee en ontbijt.

8/9/10/11/12 

SAINT LOUIS  

Weldoende strandvakantie !
Op dag 12 is er de transfer naar de luchthaven en 
de terugvlucht.
U komt in Zaventem aan op dag 13.
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Pakketprijzen per persoon in Euro ( op basis van dubbel) 

Bezetting Prijs p.p. in € 

2-persoons € 2.555,-
2-persoons € 2.925,-

Inbegrepen in de pakketprijs : 

Vluchten Zaventem-Dakar in Q-klasse en Dakar-Zaventem in K-klasse - Luchthaven taksen zoals gekend op 18 april 2019 -  Meet & 
greet bij aankomst in Dakar en transfer naar Saint Louis + overnachting met ontbijt - Lunch in Saint Louis voor de cruise (incl. wijn/
water) - Cruise met volpension op basis van een 2-persoonskajuit in het gekozen type (6 nachten) - All inclusive aan boord (open bar 
van 08u00 tot 22u30) - Excursies zoals voorzien in het programma met Frans/Engels sprekende gids - Transfer van Podor naar Saint 
Louis - 4 nachten strandverblijf met ontbijt in een 2-persoonsbungalow met zicht op zee. Transfer naar de luchthaven

Niet inbegrepen : 

Maaltijden en dranken niet vermeld in het programma – prestige dranken en digestieven tijdens de cruise – fooien – visum 
Een internationale reispas (geldig tot 6 maanden na de reis) is verplicht !

Buitenkajuit
Comfort kajuit
Suite




