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SENEGAL – MALI - BURKINA FASO  
W DRODZE DO TIMBUKTU  
KLUBOWICZE- zniŜka 5 %. Wyprawa jest autorskim programem Supertrampa przy współpracy 

Zbyszka Borysa. Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc.  

 

Tam jest tajemnica, 

niedopowiedzenie i nastrój 

pierwszych afrykańskich odkryć... 

 Do Timbuktu kaŜdy chce pojechać. 

Tam jest tajemnica, 

niedopowiedzenie i nastrój 

pierwszych afrykańskich odkryć. 

Zanim jednak tam dotrzemy, 

zobaczymy największe gliniane 

budowle Czarnego Lądu, poznamy 

sekrety Dogonów, wybierzemy się 

w rejs trzecią największą rzeką 

Afryki i wkroczymy w szal barw na 

poniedziałkowym targu w DŜenne 

oraz zobaczymy i posłuchamy na 

Ŝywo największych muzycznych gwiazd Afryki Zachodniej na festiwalu w Timbuktu. Będą wieczorne ogniska, 

spanie na dachach dogońskich chat, hipopotamie pomrukiwania, błękitne szaty Tuaregow i subtelny powiew 

harmatanu - wiatru znad pustyni 

 

 

PROGRAM: 

 

1 DZIEŃ    

Wylot z Polski i przylot do Dakaru – stolicy Senegalu. To prawdziwa afrykańska metropolia, kosmopolityczna, rozległa i 

zaskakująca. Nocleg. 

2 DZIEŃ 

Zwiedzanie centrum miasta (Pałac prezydencki, katedra, dworzec kolejowy, Ratusz). Fakultatywna wycieczkę na wyspę 

Goree (10 EUR), gdzie był jeden z największych targów niewolników. Podziwiane kolonialnej zabudowy i próba 

zrozumienia ogromu cierpień dawnych niewolników. Wyspa w całości została wpisana na listę UNESCO. Nocleg. 

3 DZIEŃ    

Transfer na lotnisko. Wylot do Bamako – stolicy Mali, miasta połoŜonego nad Nigrem. Niezwykłe miejsce z 

wielkomiejską atmosferą i kilkoma znaczącymi zabytkami. MoŜna teŜ kupić tu niezwykły talizman na targu fetyszów. 

Popołudniowe zwiedzanie miasta. Nocleg. 

4 DZIEŃ 

Przejazd do Segou, miasteczka połoŜonego nad Nigrem, bogatego w liczne przykłady kolonialnej zabudowy. Zwiedzanie 

zabytkowej części miasta, spacer wzdłuŜ Nigru. Dla chętnych przeprawa na drugi brzeg Nigru do wioski słynnej z 

produkcji ceramiki (10 EUR). Nocleg. 

 



 
2

5 DZIEŃ 

Przejazd do DŜenne, miasteczka słynącego z największej błotnej budowli na świecie – Wielkiego Meczetu, wpisanego na 

listę UNESCO. Nocleg. 

6 DZIEŃ  

Spacer po miasteczku. Próba wejścia do wnętrza meczetu - czasami kończy się powodzeniem (choć oficjalnie wstęp dla 

nie-muzułmanów jest zabroniony). Pobyt na poniedziałkowym targowisku, które przyciąga tłumy kolorowo ubranych 

okolicznych mieszkańców i garstkę turystów, którzy akurat znaleźli się w pobliŜu. Po południu wyjazd do Mopti. Krótkie 

zwiedzanie miasta, nazywanego często stolicą turystyczną Mali. Nocleg. 

7 DZIEŃ 

Początek 3-dniowego rejsu po Nigrze - jednej z największych afrykańskich rzek do Korioume, niedaleko Timbuktu. 

Najpierw siecią kanałów, potem szerszym korytem. MoŜliwość zobaczenia hipopotamów i ptactwa wodnego. Podziwianie 

krajobrazów i podpatrywanie trudu miejscowych rybaków. Nocleg pod namiotami. 

8 DZIEŃ 

Drugi dzień rejsu. Przystanki po drodze w wioskach połoŜonych na wyspach, wpłynięcie na wielkie wody delty 

śródlądowej. Po drodze miniemy Niafunke - rodzinną wioskę Ali Farka Toure – najsławniejszego bluesmana Czarnego 

Lądu, nazywanego John Lee Hookerem Afryki. Nocleg pod namiotami. 

9 DZIEŃ  

Ostatniego dnia docieramy do Korioume. Czułe poŜegnanie ze sternikiem i przesiadka na cztery koła, aby dojechać do 

legendarnego miasta na skraju pustyni – Timbuktu, wpisanego na listę UNESCO. Nocleg. Wieczorny spacer po mieście. 

10 DZIEŃ  

Pobyt na najsławniejszym pustynnym festiwalu muzycznym  na świecie oraz zwiedzanie miasta. Nocleg. 

11 DZIEŃ 

Pobyt na najsławniejszym pustynnym festiwalu muzycznym  na świecie. Czas wolny. Nocleg. 

12 DZIEŃ 

Przejazd do Kraju Dogonów. Pierwszy dzień trekkingu w rejonie Banga. Nocleg. 

13 DZIEŃ 

Drugi trekkingu u podnóŜa wielkiego masywu, którego barwa zmienia się wraz z ruchem słońca na niebie. Podziwianie 

majestatu masywu Bandiagara i okolicznych wiosek plemienia Dogonów. Nocleg 

14 DZIEŃ 

Trzeci dzień trekkingu. Po drodze podpatrywanie codziennego Ŝycia mieszkańców: rolników, pasterzy, uczniów i kobiet 

wracających do swoich domostw z wielkimi bagaŜami na głowach. Poznawanie obyczajów, obrzędów i skomplikowanej 

historii tego bez wątpienia najbardziej tajemniczego plemienia Afryki Zachodniej. MoŜliwość uczestniczenia w pokazie 

regionalnego tańca z maskami. Przejazd do Mopti na zasłuŜony odpoczynek. Nocleg. 

15 DZIEŃ 

Przejazd do Burkina Faso. Przekroczenie granicy i dalszy przejazd do Kaya, niewielkiego miasteczka połoŜonego nad 

brzegami uroczego jeziora, słynącego z wyrobów skórzanych. Nocleg. 

16 DZIEŃ  

Przejazd do Oursi, miejsca uznawanego za nieodkryty klejnot Burkina Faso, uroczej wioski wciśniętej między piaski 

pustyni i jeziorne wody. Tam teŜ, nieopodal,  znajdują się ruiny osady, które nazwano największym archeologicznym 

odkryciem w Afryce Zachodniej w ostatnich dekadach. Po drodze wizyta na czwartkowym targu w Gorom Gorom. Ten 

targ to eksplozja doznań, barw, dziwnych dźwięków i zapachów, które wprowadziłyby w zakłopotanie nawet głównego 

bohatera „Pachnidła”. Pobyt na targowisku, podglądanie zawieranych transakcji i moŜliwość zakupów. Nocleg w 

tradycyjnych chatach w Oursi. 

17 DZIEŃ  

Przejazd do Wagadugu – stolicy Burkina Faso, miasta znanego z jednego z największych festiwali filmowych w Afryce.  

Po drodze zwiedzanie Bani, miasteczka z siedmioma zabytkowymi i bardzo tajemniczymi meczetami. Nic bardziej 

architektonicznie romantycznego w Burkina Faso juŜ nie zobaczymy.  Popołudniowy spacer po Wagadugu.  Nocleg. 

18 DZIEŃ 
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Przejazd do Tiebele (niedaleko granicy z Ghaną), architektonicznie, najbardziej charakterystycznej wioski w Kraju 

Kassena. Podziwianie pięknie malowanych domostw naleŜących do wodza wioski i jego krewnych. Nocleg w 

tradycyjnych chatach Tiebele.  

19 DZIEŃ 

Fakultatywnie (30 EUR) wizyta w Rezerwacie Nazinga, najlepszym miejscu w Burkina Faso, gdzie moŜna zobaczyć 

słonie. Prawie zawsze się to udaje.  Przejazd południowymi rubieŜami Burkina Faso do Kraju Lobi, najbardziej 

animistycznego regionu w kraju. Nocleg w Gaoua. 

20 DZIEŃ 

Przejazd do Banfory. Po drodze zwiedzanie  domostw w Krainie Lobi, gdzie dominuje nietypowa architektura 

stworzona z cegły błotnej, a domy mieszkalne przypominają małe fortece oraz najlepiej zachowanej kamiennej budowli 

w Afryce Zachodniej – ruin kompleksu Loropeni – jedynej w Burkina Faso, która została wpisana na listę UNESCO. Po 

południu wizyta nad wodospadami Karfiguela, które zachwycają przejrzystością wody (moŜliwość kąpieli) i dziesiątkami 

kaskad torującymi sobie drogę pośród bujnej zieleni. Późnym popołudniem dotarcie do zjawiskowych formacji skalnych – 

Domes de Fabedougou. Nocleg. 

21 DZIEŃ 

Przejazd do Bobo Dioulasso, drugiego największego miasta w Burkina Faso. Zwiedzanie starówki, Wielkiego Meczetu, 

ogromnego bazaru (tam moŜliwość zakupu pamiątek). Nocleg. 

22 DZIEŃ 

Całodzienny przejazd do Bamako. Nocleg. 

23 DZIEŃ 

Wylot z Bamako. Przylot do Warszawy. 

 

 

 

UWAGA: PoniewaŜ jest to  Afryka, czasami trochę nieprzewidywalna i wymagająca improwizacji na miejscu, dlatego w 

powyŜszym programie mogą nastąpić korekty i zmiany - w zaleŜności np: od rozkładu jazdy komunikacji lokalnej i innych 

czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna itp.) - pozostające w gestii pilota.  

* - podane koszty wyŜywienia, wstępów i opłat fakultatywnych, są orientacyjne i mogą ulec zmianie.  

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY W CENIE WYCIECZKI:  

- przeloty samolotem;  

- transport na całej trasie transportem (transport publiczny, wynajęty bus, wynajęte auta terenowe, łódź); 

- opiekę polskiego pilota wycieczek, oraz kierowcy/przewodnika podczas podróŜy wynajętym transportem; 

- noclegi w hotelach turystycznych i guesthausach (pokoje dwu/trzyosobowe, miejscami dormitoria), pod namiotami 

(podczas rejsu Nigrem) i w chatach (lub na ich dachach) Dogonów (podczas trekkingu) ; 

- wszelkie pozwolenia i opłaty drogowe.  

- ubezpieczenie 

WE WŁASNYM ZAKRESIE:  

- kosztów wiz ok. 180 EUR; 

- wyŜywienia ok. 10 EUR/dzień ; 

- opcji fakultatywnych (wyszczególnionych w programie) – ok. 50 EUR;  

- wstępów do atrakcji turystycznych. – ok. 60 EUR (+ wstęp na Festiwal w Timbuktu); 

- opłat granicznych – ok. 15 EUR;  

- obowiązkowych napiwków i łapówek – ok. 25 EUR.  
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DODATKOWE INFORMACJE:  

- szczepienie obowiązkowe na Ŝółtą febrę (Ŝółta ksiąŜeczka szczepień) 

- szczepienia zalecane: błonica, tęŜec, poliomielitis, dur brzuszny, Ŝółtaczka A i B  

- grupa 9-12 osób  

- UWAGA: Dokładny termin wyjazdu (data wylotu i powrotu) zostanie potwierdzony po wejściu w Ŝycie rozkładu lotów, 

moŜe ulec przesunięciu do 3 dni.  

- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem  

supertramp@supertramp.pl lub na spotkaniu z pilotem ok. 7 dni przed wyjazdem.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


