
PRAIA, BANJUL e FATHALA (Senegal) 

 
O relaxe na praia combinado com a visita às duas principais cidades da Gâmbia e a 

observação da vida selvagem numa exclusiva reserva natural, no Senegal 



Dia 1 – Lisboa (Madrid / Barcelona) - Gâmbia 

Chegada à Gâmbia. Acolhimento e transfer para o hotel. Alojamento no hotel Sea View 

Gardens (ou similar), perto da praia. 

 
 

Dia 2 – Visita a Banjul, Bakau e Serrakunda 

A 1ª paragem será em Serrekunda, a maior cidade da Gâmbia, com uma intensa 

actividade comercial. Tempo para (se quiser) fazer compras, incluindo na fábrica de batik, 

os coloridos tecidos, tão característicos da África negra. Em seguida, continuação para 

visita ao interessantíssimo local que é a Lagoa dos Crocodilos, em Bakau, um lugar com 

profundo significado espiritual para os Gambianos. Para além de percorrer o pequeno 

museu ali existente, poderá ainda tocar num crocodilo, mediante supervisão de um guia 

local…  

  



 

A seguir, na capital Banjul, visita aos principais motivos de interesse, como o Museu 

Nacional, o Arco da Independência e o grande Mercado Albert. Almoço buffet incluído, 

servido no excelente restaurante New Bacchus, junto ao mar. Regresso ao seu hotel. 

 Dias 3 e 4 – Estadia na praia 

Estadia na praia, com possibilidade de realização de interessantes visitas. 

Dia 5 – Hotel na praia / Reserva Natural de Fathala / hotel na praia 

Partida para Banjul para toma do ferry que conduz a Barra, na outra margem do rio 

Gâmbia. O ambiente que se vive no barco é, em si mesmo, uma experiência inesquecível 

de bulício e de cor. Continuação para a fronteira com o Senegal. Após as formalidades, 

partida em direcção à Reserva Natural de Fathala, um parque ecológico com cerca de 

6000 hectares, muito bem conservado (a palavra mandinga “fathala” significa “não tocar”), 



onde observará uma rica e variada vida selvagem incluindo numerosos macacos, 

antílopes, zebras, girafas, rinocerontes, javalis, búfalos,... Não há leões selvagens, mas 

poderá ter a interessante experiência de percorrer os trilhos ao lado de leões 

domesticados. O almoço (pizza e fruta local) será tomado no parque. Regresso ao seu 

hotel na Gâmbia. 

Dias 6 e 7 – Estadia na praia 

Dias livres para realizar (outras) visitas, ir à praia, passear e fazer as últimas compras ou, 

simplesmente, usufruir da piscina na tranquilidade do hotel… 

Dia 8 - Gâmbia / Lisboa (Madrid / Barcelona) 

Em hora a combinar, transfer para o aeroporto internacional de Banjul, para tomar o voo 

com destino à Europa (Lisboa, Madrid ou Barcelona). 

 

PREÇO: 949 €  

 

 

 

Incluído: 

- Voos internacionais, com taxas de aeroporto e combustível; 

- Transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 

- 7 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno almoço (ou outro regime escolhido); 

- Todas as actividades e itinerários descritos; 

- O guia de viagem Gâmbia, a costa dos sorrisos, editado pela avenTOURas, com informação muito 
útil acerca do país; 

- O melhor seguro de viagem do mercado. 

 

* O preço poderá variar conforme a data de partida. 

Outros hotéis disponíveis. 


