
 
 

SENEGAL - GAMBIA - MALI - 

BURKINA FASO Nad Nigrem i Gambią 
KLUBOWICZE – zniŜka 5 % (od ceny w PLN). Plan wyprawy jest autorskim programem Zbyszka Borysa, 

przygotowanym dla BP „Supertramp”. Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

 

KaŜdy chce pojechać do Afryki 

Zachodniej. Tam jest tajemnica, 

niedopowiedzenie i nastrój 

pierwszych afrykańskich 

odkryć… Zobaczymy największe 

gliniane budowle Czarnego 

Lądu, poznamy sekrety 

Dogonów, wybierzemy się w 

rejs po uroczej rzece Gambii 

oraz zanurzymy się w feerii 

barw poniedziałkowego targu w 

DŜenne i czwartkowego w 

Gorom Gorom. Zatrzymamy 

wzrok na najzdobniejszych 

chatach w Kraju Kassena, 

poznamy pustynny klejnot w 

Oursi i staniemy jak wryci przed siedmioma magicznymi meczetami Bani. A na koniec zobaczymy, a przede 

wszystkim posłuchamy na Ŝywo największych muzycznych gwiazd Afryki Zachodniej na festiwalu w Segou, 

najsłynniejszej tego typu imprezie muzycznej w Afryce. Będziemy spali na dachach dogońskich chat, będziemy 

słuchali pomrukiwań hipopotamów, zobaczymy błękitne szaty Tuaregów i poczujemy 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. Bywa mroczna, szczególnie jeśli się tam przybędzie w środku nocy, ale rankiem pokazuje 

juŜ swoje znacznie sympatyczniejsze oblicze. Transfer do hotelu. Nocleg. 

2 DZIEŃ 

Zwiedzanie centrum miasta, m. in., pałacu prezydenckiego, katedry i ratusza. Po południu fakultatywna wycieczka 

na wyspę Goree (€10), gdzie znajdowało się jedno z największych targowisk niewolników; próba zrozumienia 

ogromu ich cierpień. Podziwiane kolonialnej zabudowy. Wyspa w całości została wpisana na Listę UNESCO. 

Powrót do Dakaru. Nocleg. 

3 DZIEŃ 



Przejazd do Gambii, niewielkiego kraju, leŜącego nad rzeką o tej samej nazwie. To jedna z nielicznych byłych 

brytyjskich kolonii w tej części Afryki. Przeprawa promem z Barry do Banjul. Spacer po mieście. Nocleg. 

4 DZIEŃ 

Krótkie zwiedzanie Banjul, m.in., Albert Market, Craft Market, pomnik ku czci poległych. Po południu piesze safari 

w Abuko Nature Reserve, najsłynniejszym gambijskim rezerwacie przyrody, w którym występuje ponad 250 

gatunków ptaków. MoŜna teŜ spotkać liczne stada krokodyli i antylop oraz wiele gatunków małp. Nocleg. 

5 DZIEŃ 

Początek wielkiej rzecznej przygody, jaką jest rejs w górę rzeki Gambii. Po drodze mijać będziemy Jufureh, 

miejsce rozsławione przez powieść Korzenie Alexa Haleya. Podobno stąd właśnie został porwany Kunta Kinte, 

bohater ksiąŜki. Zwiedzanie Alfredy, dawnej francuskiej faktorii, oraz wizyta na James Island. Nocleg. 

6 DZIEŃ 

Drugi dzień rejsu. Rzeka zaczyna bardziej meandrować, tworzy wewnętrzne delty i archipelagi małych wysp o 

opisowych nazwach, np. Wyspa Słoni, Wyspa Pawianów, etc. Zwiedzanie ponad tysiącletnich kamiennych kręgów 

Wassu, gdzie zostali pochowani lokalni przywódcy. Wizyta w Gambia River National Park, mi.in., w centrum 

rehabilitacji szympansów. Podziwianie przyrody z pokładu łodzi. Dotarcie do Georgetown, stolicy środkowej 

Gambii, z licznymi przykładami postkolonialnej zabudowy. Spacer po mieście. Nocleg. 

7 DZIEŃ 

Przejazd do Basse Santa Su, miasteczka przepięknie połoŜonego nad brzegiem rzeki Gambii. Tu się znajduje 

ostania przeprawa promowa we wschodniej Gambii. Krótkie zwiedzanie miasta. Dalszy przejazd do Velingara 

(Senegal), i dalej, w kierunku granicy z Mali. Nocleg. 

8 DZIEŃ 

Przejazd do Kayes. Zwiedzanie. Wycieczka do Chutes de Felou, oŜywczych wodospadów na rzece Senegal, oraz 

krótka wizyta w Fort de Medine, będącym jednym z ogniw umocnień francuskich wzdłuŜ rzeki Senegal. 

9 DZIEŃ 

Całodzienny przejazd przez subsaharyjskie rejony do Bamako, połoŜonej nad Nigrem stolicy Mali. Nocleg. 

10 DZIEŃ 

Przejazd do Mopti, turystycznej stolicy Mali, połoŜonej nad rzeką Bani, z piękną Starówką i jeszcze piękniejszym 

meczetem w typowym stylu rejonu Sahelu. Spacer po mieście. Nocleg. 

11 DZIEŃ 

Wyjazd do Bandiagary, wrót Kraju Dogonów, regionu w całości wpisanego na Listę UNESCO. Pierwszy dzień 

trekkingu. Wędrówka między dogońskimi wioskami, przerywana odpoczynkiem w środku dnia. Podziwianie 

widoków i przyglądanie się charakterystycznej zabudowie Dogonów. Nocleg na dachach dogońskich chat. 

12 DZIEŃ 

Drugi dzień trekkingu u podnóŜa wielkiego masywu, którego barwa zmienia się wraz z przesuwaniem się słońca 

po niebie. Podziwianie majestatu Wielkiego Klifu i odwiedziny w kolejnych dogońskich wioskach. Nocleg na 

dachach dogońskich chat. 

13 DZIEŃ 

Ostatni dzień trekkingu. Po drodze, przyglądanie się codziennemu Ŝyciu mieszkańców: rolników, pasterzy, 

uczniów oraz kobiet, wracających do domów z wielkimi tobołami 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 DŜenne, miasteczka słynącego z wpisanego 

na Listę UNESCO Wielkiego Meczetu, największej błotnej budowli na świecie. Po drodze przeprawa przez rzekę 

Bani. Nocleg. 

14 DZIEŃ 

Spacer po miasteczku. Próba wejścia do meczetu – czasami jest to uwieńczone powodzeniem, choć oficjalnie 

wstęp dla niemuzułmanów jest zabroniony. Wizyta na targowisku, które w poniedziałki przyciąga tłumy kolorowo 



ubranych mieszkańców okolic i garstki turystów, którzy akurat znaleźli się w pobliŜu. Powrót do Mopti. Krótkie 

zwiedzanie starego miasta. Nocleg. 

15 DZIEŃ 

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

nad brzegiem uroczego jeziora, słuŜącego za wielki zbiornik wody pitnej. Miasto słynie teŜ z wyrobów skórzanych, 

moŜliwość zakupów. Nocleg. 

16 DZIEŃ 

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

piaskami pustyni i jeziorem. Nieopodal znajdują się ruiny osady, które nazwano największym archeologicznym 

odkryciem w Afryce Zachodniej ostatnich dekad. Miejsce czeka juŜ na wpis na Listę UNESCO. Po drodze, 

zwiedzanie Bani, miasteczka z siedmioma zabytkowymi i bardzo tajemniczymi meczetami. Bardziej romantycznej 

architektury w Burkina Faso juŜ nie zobaczymy. Nocleg. 

17 DZIEŃ 

Kilkugodzinna wizyta na czwartkowym targu w Gorom Gorom. To targowisko to eksplozja doznań: feeria barw, 

dziwnych dźwięków i zapachów, które skonfundowałyby nawet głównego bohatera Pachnidła. Pobyt na targu, 

przyglądanie się zawieraniu transakcji i moŜliwość zakupów. Przejazd do Wagadugu, stolicy Burkina Faso, słynącej 

z największego afrykańskiego festiwalu filmowego i dobrej muzyki wieczorową porą. Nocleg. 

18 DZIEŃ 

Wagadugu. Zwiedzanie miasta, m. in., katedry, Wielkiego Meczetu, Głównego Bazaru. Przejazd do Tiebele w 

pobliŜu granicy z Ghaną, najbardziej charakterystycznej wioski w Kraju Kassena. Podziwianie pięknie malowanych 

domostw, naleŜących do wodza wioski i jego krewnych. Nocleg. 

19 DZIEŃ 

Całodzienne zwiedzanie Kraju Kassena, jednego z najbardziej tajemniczych obszarów Burkina Faso. Dzień 

rozpoczniemy od wspinaczki na Nahouri Peak (447 m n.p.m.), najwyŜszy szczyt regionu. Wycieczka do słynącej z 

glinianych wyrobów wioski Bounkou, oraz do wioski Tangassoko, uwaŜanej za najbardziej zjawiskową, a przede 

wszystkim za trudno dostępną atrakcję turystyczną na południu kraju. Nocleg. 

20 DZIEŃ 

Fakultatywnie: wizyta w Rezerwacie Nazinga (€30), który jest najlepszym miejscem w Burkina Faso do obserwacji 

słoni. Prawie zawsze się to udaje. Przejazd południowymi rubieŜami Burkina Faso do Krainy Lobi, najbardziej 

animistycznego rejonu kraju. Nocleg w Gaoua, stolicy Kraju Lobi, w której panuje urocza atmosfera targowego 

miasteczka. Nocleg. 

21 DZIEŃ 

Przejazd do Banfory. Po drodze zwiedzanie domostw w Krainie Lobi, w której dominuje nietypowa zabudowa z 

cegły błotnej, a domy mieszkalne przypominają małe fortece. Zwiedzanie kompleksu ruin Loropeni, najlepiej 

zachowanej kamiennej budowli w Afryce Zachodniej, jedynego zabytku w Burkina Faso, wpisanego na Listę 

UNESCO. Po południu, wizyta nad zachwycającymi przejrzystością wody wodospadami Karfiguela (moŜliwość 

kąpieli), z dziesiątkami kaskad, torujących sobie drogę wśród bujnej zieleni. Późnym popołudniem dotarcie do 

Domes de Fabedougou, zjawiskowych formacji skalnych. Nocleg. 

22 DZIEŃ 

Wycieczka po okolicach Banfory. Wizyta w tradycyjnej wiosce z glinianymi chatami na planie koła. Spacer między 

przedziwnymi formacjami skalnymi Pics de Sindou; wizyta w wiosce Niofila, jednej z najbardziej tradycyjnych w 

tym rejonie, oraz rejs dłubanką po uroczym jeziorze Tangrela. Podziwianie widoków i wypatrywanie rodzin 

hipopotamów. Nocleg. 

23 DZIEŃ 



Przejazd do Bobo Dioulasso, drugiego pod względem wielkości miasta Burkina Faso. Zwiedzanie Starówki, będącej 

jednym z piękniejszych historycznych centrów wielkomiejskich w Burkina Faso; Wielki Meczet i ogromny bazar 

(moŜliwość zakupu pamiątek). Nocleg. 

24 DZIEŃ 

Przejazd do Segou, miasteczka połoŜonego nad Nigrem, z licznymi przykładami kolonialnej zabudowy. Zwiedzanie 

zabytkowej części miasta, spacer wzdłuŜ Nigru. Zapoznanie się z programem najsławniejszego festiwalu muzyki 

afrykańskiej w tej części świata. Nocleg. 

25 DZIEŃ 

Uczestnictwo w Festival sur le Niger, najsławniejszym festiwalu folkowym w Afryce Zachodniej. Rok rocznie 

przyjeŜdŜają tu muzyczne sławy z Mali, Senegalu, Togo, Nigerii, Ghany... Oprócz koncertów, odbywają się 

równieŜ przedstawienia teatralne i uliczne happeningi. MoŜliwość dokonania, najlepszych być moŜe, zakupów w 

tej części Afryki. Nocleg. 

26 DZIEŃ 

Uczestnictwo w festiwalu. Wiele imprez jest darmowych. NajwaŜniejsze koncerty, z udziałem sław światowej 

muzyki, są płatne. W tym okresie z całego kraju zjeŜdŜają się teŜ tutaj sprzedawcy pamiątek i rękodzieła, a więc 

nawet ci, których nieco znuŜy afrykańska muzyka (choć nie wiem, czy to w ogóle moŜliwe), będą się mieli czym 

zająć. Nocleg. 

27 DZIEŃ 

Przejazd do Bamako. Zwiedzanie miasta, m. in., targu fetyszy, katedry, pracowni rzeźbiarskiej. Nocleg. 

28 DZIEŃ 

Wylot do Polski. 

 

UWAGA: PoniewaŜ jest to Afryka, czasami nieprzewidywalna, co powoduje konieczność improwizacji na miejscu, 

dlatego w powyŜszym programie mogą nastąpić korekty – w zaleŜności, np: od zmian rozkładu jazdy komunikacji 

lokalnej i innych czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna, itp.) – pozostające w gestii pilota. 

* Podane koszty wyŜywienia, wstępu i opłat za imprezy fakultatywne są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 

 

ZAPEWNIAMY W CENIE WYPRAWY: 

- przeloty samolotem; 

- transport na całej trasie transportem (transport publiczny, wynajęty bus, wynajęte samochody terenowe, 

wynajęta łódź); 

- opiekę polskiego, licencjonowanego pilota, oraz kierowcy/przewodnika podczas podróŜy wynajętym 

transportem; 

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

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

- wszelkie pozwolenia i opłaty drogowe. 

- ubezpieczenie NNW i KL do 20 000 Euro 

 

WE WŁASNYM ZAKRESIE: 

- kosztów wiz ok. 250 EUR; 

- wyŜywienia ok. 10 EUR/dzień ; 

- opcji fakultatywnych (wyszczególnionych w programie) – ok. 40 EUR; 

- wstępów do atrakcji turystycznych. – ok. 60 EUR (+ ew.100 EUR – Festival sur le Niger); 

- „obowiązkowych ”opłat granicznych – ok. 15 EUR; 

-  napiwków i łapówek – ok. 25 EUR. 

  



 

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. 
 
 
 

 
 
 

                                                                     

  * * *  POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY  * * *   

 


