Een tijdloze reis op de Senegal river

Een reis vanaf de stijlvolle stad Saint-Louis, grenzend aan de Atlantische Ocean, naar de oude handelspost Podor,
gelegen aan de poorten van de Sahara. Dit mythische schip, vroeger de enige verbinding voor de bewoners van de
riviervallei, nodigt u vandaag uit om de Handelsroute te herbeleven.
Langs het water vinden we weidse landschappen met weelderige fauna en flora, typisch voor Noord Sénégal.
Rondom de meanders van de rivier ontmoet u de authentieke, vriendelijke bevolking van de kleine dorpjes.
Naarmate de reis vordert ontsluieren de oude handelsposten zich één voor één, ieder met zijn eigen geschiedenis.
Neemt u de tijd voor deze ontdekking, voor deze ontmoeting, voor het natuurschoon op het ritme van de Bou el
Mogdad.

Kalender van de Cruises 2018-2019
Cruise van 7 dagen en 6 nachten – elke zaterdag vertrek vanaf 3 november 2018 tot 4 mei 2019

De Cruise

ZATERDAG: Inscheping – Bezoek aan Saint-Louis

Lunch in Hotel La Résidence (of gelijkwaardig) rond 13h00. Inscheping en installering vanaf 15h00.
In de namiddag brengen we per koets een bezoek aan de stad. We kunnen er de familiale en tegelijk wat vreemde
sfeer opsnuiven, we kunnen de finesse bewonderen van de mooie koloniale huizen met hun balkons en we zullen,
naargelang de stand van de zon, verrast worden door het mooie kleurenpalet van de okergele straten. Het
noordelijk deel van de stad is van het zuidelijk deel gescheiden door de Gouvernance et de Place Faidherbe.
We brengen een bezoek aan het stadhuis en het gerechtsgebouw (1875), het hospitaal (1827), het lyceum voor
jonge meisjes Ameth Fall dat sinds 1927 in een oud hospitaal uit 1840 is gevestigd en aan de beroemde Faidherbe
brug (500 m lang) die, naar aanleiding van een grote administratieve flater, naar Saint-Louis verscheept werd.
We bezoeken het vissersdorp, waar ‘s morgens en s‘ avonds de grote vissersboten de golven trotseren; de moslim
begraafplaats in de wijk Guet Ndar, de graven zijn palen bedekt met visnetten; de markt van Ndar Toute die zich op
de Langue de Barbarie bevindt.
Diner en nacht aan boord

De Cruise

ZONDAG: Saint-Louis – Diama – Tiguet (le Djoudj)

De reis brengt ons verder over de Senegal rivier tot aan de stuwdam van Diama. Deze stuwdam werd aangelegd om
te verhinderen dat het zoute water terugstroomt. We passeren de sluis en gedurende dit delicate manoeuvre
brengen we een bezoek aan de stuwdam.
Ontbijt aan boord. We varen verder stroomopwaarts in de richting van het Diouling reservaat. In het riet langs de
oever we kunnen verschillende vogelsoorten ontdekken.
Aan de monding van de Bolong du Gorom wordt halte gehouden om hier een bezoek te brengen aan het
vogelreservaat van Djoudj. Per sloep bereiken we de aanlegsteiger . Dit reservaat werd geopend in 1971. Het is het
3de grootste ornithologische park ter wereld. Het strekt zich uit over 16.000 ha in de delta van de Senegal rivier.
Het park oefent een grote aantrekkingskracht uit op vogels uit Europa en uit Afrika. Van november tot april
overwinteren hier bijna drie miljoen vogels en kunnen we hier ook een twintigtal verschillende soorten zoogdieren
aantreffen.
Vertrek voor een boottocht. Met de motor op stil bereiken we het hart van het nationaal park Djoudj en kunnen we
een prachtig waterballet aanschouwen: roze flamingo’s die synchroon opstijgen uit het water, pelikanen die
wegvliegen en aalscholvers die het water induiken zorgen samen voor een nooit gezien en uitzonderlijk spektakel.
Diner en nacht aan boord

De Cruise

MAANDAG: Tiguet – Diaouar – Richard-Toll

Op de rivier. Wij zetten onze reis verder op het water stroomopwaarts, omgeven door Senegal en Mauritanië.
Langs de kant van Senegal vinden we rijstvelden op de oevers, dit in groot contrast met de oevers van Mauritanië
die weinig bebouwd zijn.
We kunnen ook wrattenzwijnen tegenkomen op onze tocht naar Rosso, een stad die de grens vormt tussen Senegal
en Mauritanië. In Rosso is er een grote bedrijvigheid, want bootjes en een veerpont zorgen ervoor dat mensen,
dieren en voertuigen aan de overzijde geraken. Couleur locale is verzekerd!
Ontbijt aan boord. We komen rond 14h00 aan in Richard Toll (de tuin van Richard), stad die zijn naam dankt aan
het feit dat tijdens de koloniale periode in 1822, de Fransen er een proefproject hadden opgestart voor het kweken
van gewassen.
Ontdekking van “la Folie du Baron Roger”, een kasteel in Franse stijl, nu gesloten voor het publiek, omgeven door
banco constructies, de traditionele architectuur van de streek. Bezoek aan de stad en de suikerrietfabriek CSS
(Compagnie Sucrière Sénégalaise) die zich over een oppervlakte van 10.000 ha uitstrekt en de belangrijkste bron
van inkomsten is van de streek.
Diner en nacht aan boord van het schip

De Cruise

DINSDAG: Richard-Toll – Dagana

Vertrek vanaf 08h00 ’s morgens richting Dagana. Na het ontbijt wordt u een Senegalese kookworkshop
aangeboden.
’s Middags komen we aan op een mangoplantage, in een bocht van de rivier, rond het dorpje Goumel. Traditionele
lunch: rijst met vis of “tiep bou dien” wordt u aangeboden in een decor van mango- en palmbomen.
Met de sloep vertrekken we voor een tocht naar het Wolof dorpje van Dagana, “Capitale du Walo” genoemd. Een
oude handelspost van tijdens de koloniale periode, waar het in die tijd niet vreemd was om er de Banny en de
Ponty te zien(oude koloniale schepen) die volgeladen werden met gom of met soldaten.
We brengen een bezoek aan een ververij, een markt en een school. Nadien maken we nog een halte bij het fort
van Dagana, dat gerenoveerd werd tot een hotel, en waar we gebruik kunnen maken van het mooie zwembad aan
de rand van de rivier, terwijl we kunnen genieten van een lokaal vruchtensapje. Bij zonsondergang keren we terug
naar het schip.
Diner en nacht aan boord

De Cruise

WOENSDAG: Dagana – Thiangaye

Met de sloep van het schip varen we naar de oever voor het begin van een wandeling van 2h (heen-terug) in het
woud van Goumel. We brengen een bezoek aan een traditioneel Peulh dorp dat bestaat uit langwerpige, door de
vrouwen gebouwde hutten. Tijdens onze wandeling ontdekken we de verschillende boomsoorten langs de oever.
Terugkeer naar het schip.
We varen verder stroomopwaarts en bereiken nu het hart van de Afrikaanse Sahel, het rijk van de Toucouleur. De
schoonheid van het landschap en de rust van het water worden slechts hier en daar verstoord door het geluid van
kinderen met okerkleurige ogen die in de rivier spelen, door wasvrouwen met hun bontgekleurde manden of door
kuddes dieren die aan de rivier hun dorst komen lessen. Lunch aan boord.
Met de sloep varen we op een zijarm van de rivier waar we Toucouleur dorpjes bezoeken, typisch zijn de lemen
huizen die loodrecht op de steile oevers van de rivier zijn gebouwd. Het zijn de oudste dorpen langs de rivier en
dateren uit de 13e eeuw. Wanneer de avond valt vertrekken we voor een méchoui avondmaal op de oevers van de
rivier, bij het licht van stormlampen.
Nacht aan boord

De Cruise

DONDERDAG: Thiangaye – Podor

Vertrek en lunch aan boord
Rond 14h00 komen we aan in Podor, oude handelspost tijdens de Franse kolonisatie. Momenteel is er veel minder
bedrijvigheid op de rivier en op de stenen kaden dan vroeger.
De handelshuizen langs de kaden met hun grote binnenplaatsen en de pakhuizen die vroeger vol zaten met
Arabische gom, brandhout, ivoor en slaven, zijn nu enkel nog overblijfselen van een nog niet zo lang verleden. We
bezoeken het fort gebouwd door Faidherbe, dat momenteel onder renovatie is, en u herbeleeft hierdoor een
beetje deze periode uit de geschiedenis.
In de late namiddag bezoeken we de oude handelsposten La Cour du Fleuve en l’Auberge du Tekrour en het Fort
van Podor.
Daarna kan iedereen die dit wil een wandeling maken op de markt, door de kleine rustige straatjes flaneren of
gewoon even uitrusten op de trappen van de oude huizen om te genieten van de zonsondergang op de oevers van
Mauritanië.
Diner en nacht aan boord

De Cruise

VRIJDAG: Podor – Saint-Louis

Ontbijt aan boord ; transfer naar Saint-Louis per bus. Einde van onze diensten

Naargelang de richting van de cruise bent u misschien genoodzaakt om de cruise in Podor te beginnen.
Hierbij vindt u het niet-gedetailleerde programma, de bezoeken blijven dezelfde als bij vertrek vanuit St-Louis.

Het Schip

Technische specificiteit




52 m lang en 10 m breed
stalen romp
2,5 m diepgang

2 motors 200 CV Sulzer draaien à 300 t/m
3 generatoren
Annexe : 1 sloep met een capaciteit van 80 personen





Indeling aan boord







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

Veiligheid




1 reddingsvest per persoon
Apotheek aan boord
Jaarlijkse controle op brandveiligheid




Verzekerd bij AGF Sénégal
Training van de bemanning voor belangrijke acties
(brand, verlaten van het schip)

De Cabines
Het schip telt 25 cabines allemaal uitgerust met muggenramen. Het zijn allemaal buitencabines:





8 Standaard cabines met tweepersoonsbed
4 Standaard cabines met twinbed
3 Comfort cabines met tweepersoonsbed
3 Comfort cabines met twinbed en eenpersoonsbed





5 Comfort cabines met twinbed
1 Luxe suite met tweepersoonsbed
1 Luxe suite met tweepersoonsbed en
eenpersoonsbed

Standaard Cabine

Comfort Cabine

Luxe Suite Achteraan

Luxe Suite Vooraan

De Standaard cabines zijn uitgerust met een lavabo, een ventilator en opbergruimtes (Het schip stelt ter
beschikking van zijn passagiers: 6 toiletcabines – 6 douchecabines).
De Comfort cabines en de Luxe suites zijn uitgerust met een badkamer, een toilet en airconditioning.

Extra Programma's*
* Verblijven voorafgaand of na afloop van de cruise

Océan & Savane
De cruise de Bou El Mogdad biedt u de ideale
gelegenheid om de Lodge met zijn unieke kader te
ontdekken, gelegen op de oever van de Senegal-rivier in
het prachtige natuurreservaat van de Langue de
Barbarie, met de Atlantische Oceaan aan de horizon.
Deze haven van rust nodigt uit tot ontspanning en
herbronning, zeer gepast voor zowel een romantisch
verblijf als koppel als voor een intieme vakantie met de
familie.

Reizen per Jeep
Een avontuurlijke tocht per jeep Willys brengt ons
buiten de begaanbare paden, op ontdekkingstocht
langs authentieke dorpjes, door het wisselende
landschap van Senegal.
Vanaf Lac Rose tot in Saint-Louis, enkel via het strand
en de pistes van de Senegalese brousse, om op die
manier de authentieke en hartelijke cultuur van het
land te ontdekken.

Ontdek Podor voor of na de Cruise met de Bou
Voor de aanvang of na het afsluiten van de cruise met
de Bou el Mogdad afscheid te moeten nemen van
Podor, zonder de charme, de geheimen en de
verrassingen van de stad en zijn omgeving te hebben
ontdekt, zou heel jammer zijn.
We kunnen dan ook de formule “Ontdek Podor vóór of
na de cruise met de Bou” ten zeerste aanbevelen.

Tarieven

Prijzen volwassen
in "All Inclusive"

Promoties voor de cruises met
vertrek op 27 april en 4 mei 2019

Standaard Cabine

760 €

608 €

Toeslag éénpersoonskamer

216 €

172.8 €

Comfort Cabine
Toeslag éénpersoonskamer
Luxe Suite
Toeslag éénpersoonskamer

1.095 €
324 €
1.430 €
432 €

876 €
259.2 €
1.144 €
345.6 €

Zijn inbegrepen


Volpension en forfait « All Inclusive » (open bar en dranken aan tafel)



De excursies zoals vermeld in het programma



Gids tijdens de excursies (Frans-Engels-Spaanstalig)



De transfers Saint-Louis > Schip >Saint-Louis voor de cruises van 6, 5 en 4 nachten

Zijn niet inbegrepen


Het supplement voor Kerstavond aan 50 € en Nieuwjaarsavond aan 75 €



De transfers Saint-Louis > Schip >Saint-Louis voor de cruises van minder dan 4 nachten

Bijzondere voorwaarden


Exclusieve en volledige charter (voor 6 dagen): 32 000 € (50% betaalbaar bij reservatie 6 maanden
op voorhand). Waarbij 90 € per persoon moet bijgevoegd worden voor de formule “All Inclusive”



Kind 5-11 jaar in tweepersoonskamer met volwassene: reductie 25% (met formule « All Inclusive »
zonder alcohol

Contact

La Compagnie du Fleuve
Rue Blaise Diagne - BP 266
Saint-Louis - Senegal
Tel: (+221) 33 961 56 89
Email: joke@compagniedufleuve.com
Uw contactpersoon: Joke Van Eylen

www.bouelmogdad.com

