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Med Fågelguidning AB til det spændende Senegal. 
 
I 12 dage skal vi besøge Senegal, det vestligste land i Afrika. Her oplever vi en meget 
varieret natur fra Gambiaflodens grønne galleriskov til det tørre Sahel i den allernordligste 
del af landet. I et roligt tempo, som giver os mulighed for at opleve mange spændende fugle 
og dyr, vil vi fokusere på at se så mange som muligt af landets specialiteter. 
Rejsen begynder i Dakar, Senegals hovedstad beliggende ved kontinentets vestligste punkt. 
Her sejler vi ud til Ile de Madeleine hvor Tropikfuglene yngler. Derefter skal vi opleve 
adskillige tusinder af den smukke African Scissor-tailed Kite på overnatningsplads og sejle i 
Saloum-flodens delta med mulighed for White-crested Tiger Heron. Ved Gambiafloden langt 
inde i landet er Krokodillevogter og African Finfoot nærmest uundgåelige, og vi har også en 
chance for at se Pel’s Fishing Owl. Mod nord ser vi efter Sahel-områdets specialiteter som 
Cricket Warbler, Golden Nightjar, Golden Sparrow, Sennar Penduline Tit, Little Grey 
Woodpecker, Black Bush Robin og mange andre. Derefter besøger vi Djoudj 
Nationalparken, som er fredet netop på grund af det rige fugleliv, og de små søer Les 3 
Marigots. Her er mange vandfugle som Allen’s Gallinule, African Pygmy Goose og ikke 
mindst en stor koloni af Hvid Pelikan. Området giver også gode chancer for Arabian og 
Savile’s Bustard samt Black Crowned Crane. Endelig vil vi gå efter den meget specielle 
Quail Plover, som er beslægtet med Løbehønsene.  
Turen tilrettelægges så alle kan være med og både nybegyndere og mere erfarne kan få et 
højt udbytte. 
Med Senegals bedste fugle-guide regner vi med at se noget over 250 fuglearter, herunder 
mulighed for 3 arter Papegøjer, 4 arter Ellekrager, 7 arter Biædere, 6 arter Isfugle, 12 arter 
Pragtfinker, 9 arter Solfugle, 10 arter Vævere samt Ground Hornbill, Painted Snipe, Yellow-
billed Oxpecker, Yellow-crowned Gonolek og en lang række andre afrikanske arter vi ikke 
ser i Europa. 
 
 

Program 
 

Dag 1 (27. december) 
 

 
Red-billed Firefinch 

 
Turen begynder i lufthavnen i Dakar 
(Blaise Diagne International Airport) om 
eftermiddagen/aftenen (afhængig af valg 
af flyrejse). 
Vi hjælper gerne med at finde flybilletter.  
 
Overnatning på et hotel i Dakar (ikke 
fastsat endnu). 

 
Mulige arter i dag: 
Afhængig af ankomsttidspunkt vil der 
være mulighed for at stifte bekendtskab 
med de første afrikanske arter som f.eks. 
Namaqua Dove, Common Bulbul, Long-
tailed Glossy Starling, Black-headed 
Weaver, Red-billed Firefinch. 
 

 
Namaqua Dove 
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Dag 2 (28. december) 

 

 
Red-billed Tropicbird 

Dagen begynder med en kort sejltur til den 
lille ø Ile de Madeleine lige ud for Dakar. 
Her yngler Red-billed Tropicbird, som vi 
håber vil vise sig fra sin bedste side. 
Derefter kører vi ind i landet mod Kaolack. 
Undervejs gør vi flere stop når de 
spændende fugle krydser vores vej, og 
hvis tiden tillader det vil vi allerede i dag 
lede efter Quail Plover. 
Sidst på eftermiddagen skal vi opleve et af 
naturens store scenerier når adskillige 
tusinde African Scissor-tailed Kite 
nærmest dumper ned fra himlen for at gå 
til ro i træerne.  
Dagen slutter på vores hotel for de næste 
2 nætter, Keur Saloum i Toubacouta. 
 

 
African Scissor-tailed Kite 

 
Mulige arter i dag: 
Red-billed Tropicbird, Quail Plover, Ru-
fous-crowned Roller, Mottled Spinetail, 
Beautiful Sunbird, Long-tailed Glossy Star-
ling, Black-headed Weaver, Red-cheeked 
Cordon-bleu, Scissor-tailed Kite. 

 
 
 
 

Dag 3 (29. december) 
 

 
Senegal Parrot 

 
Allerede inden morgenmaden er der fugle 
at se på i hotellets have. Senegal Parrot 
og Rose-ringed Parakeet ses sammen 
med arter som Beautiful Sunbird, Yellow-
crowned Gonolek og mange andre. 
Dagen byder på en sejltur i Saloum-
flodens delta, hvor vi har mulighed for at 
se White-crested Tiger Heron, White-
backed Night Heron og flere andre 
mangrove-arter. Et besøg i en lille landsby 
kan vi nok også få tid til, her er der også 
mange småfugle som Swallow-tailed Bee-
eater og Little Sunbird. 
 

 
Saloum-flodens Delta 

 
Mulige arter i dag: 
White-crested Tiger Heron, White-backed 
Night Heron, Goliath Heron, Western Grey 
Plantain-eater, African Fish Eagle, African 
Harrier Hawk, Double-spurred Francolin, 
Swallow-tailed + Blue-cheeked Bee-eater, 
Red-chested og Wire-tailed Swallow, 
Western Violet-backed + Brown + Little + 
Beautiful Sunbird, Greater Blue-eared 
Starling, Village Weaver, Village Indigo-
bird, Yellow-fronted Canary. 
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Dag 4 (30. december) 
 

 
Rüppell’s + African White-backed Vulture 

 
Efter morgenmad kører vi ca. 400 km ind i 
landet til Campement de Wassadou på 
Gambiaflodens bred. Undervejs har vi tid 
til at lede efter Quail Plover og andre 
specialiteter som Sahel Paradise Whydah 
og White-rumped Seed-eater. 
Efter ankomst ser vi efter Egyptian Plover 
hvis lyset tillader det. 
 

 
Rufous-crowned Roller 

 
Mulige arter i dag: 
Quail Plover, Desert Cisticola, Hooded, Af-
rican White-backed og Rüppell’s Vulture, 
Red-necked Falcon, Blue-naped Mouse-
bird, Rufous-crowned og Broad-billed 
Roller, Sahel Paradise Whydah. 
 

Dag 5 og 6 (31. dec. - 1. januar) 
 

 
Egyptian Plover 

 
I 2 hele dage udforsker vi området ved 
Gambiafloden. Denne del af landet er 
mere frodig end længere mod nord og 
langs floden vokser en grøn galleriskov. 
Her er nærmest garanti for 
Krokodillevogter og African Finfoot. 
Området huser også mange andre arter 
som vi ikke kan se andre steder på turen, 
f.eks.White-headed Lapwing, Red-
throated Bee-eater, Adamawa Turtle 
Dove, Violet Turaco og hvis vi er heldige 
Pel’s Fishing Owl. 
 

 
Red-throated Bee-eater 

 
Mulige arter i dag: 
African Finfoot, Hamerkop, Hadada Ibis, 
Spur-winged Goose, Palm-nut Vulture, 
Beaudoin’s Snake Eagle, Lizard Buzzard, 
Stone Partridge, Egyptian Plover, African 
Wattled Lapwing, Four-banded Sand-
grouse, Black-billed Wood Dove, Bruce’s 
Green Pigeon, Adamawa Turtle Dove, Vi-
olet Turaco, Klaas’s Cuckoo, Pel’s Fishing 
Owl, Grey-headed, Blue-breasted og Gi-
ant Kingfisher, Red-throated og Northern 
Carmine Bee-eater, Blue-bellied Roller, 
Abyssinian Ground Hornbill, Yellow-
fronted Tinkerbird, Bearded Barbet, 
Mosque Swallow, African Pied Wagtail, 
White-crowned Robin Chat, Northern 
Crombec, Oriole Warbler, African Para-
dise Flycatcher, Common Wattle-eye, 
White-shouldered Black Tit, Grey-headed 
Bush-shrike, White Helmet-shrike, Purple, 
Bronze-tailed og Lesser Blue-eared 
Glossy Starling, Yellow-billed Oxpecker, 
Vitelline, Black-necked og Village Weaver, 
Red-headed Quelea, Black-winged 
Bishop, Lavender Waxbill, Red-winged 
Pytilia, Black-faced Firefinch, Pin-tailed 
Whydah, Exclamatory Paradise Whydah. 
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Dag 7 (2. januar) 
 

 
Abyssinian Roller 

 
I dag skal vi køre turens længste stræk op 
til den nordligste del af Senegal. Vi ser 
selvfølgelig efter fugle undervejs, mens 
landskabet bliver mere tørt jo længere 
nordpå vi kommer. Turen er lang, så der 
bliver kun korte stop i dagens løb. 
Hvis tiden tillader det kan vi allerede i 
aften se efter Golden Nightjar kort før vi er 
fremme ved vores hotel for de næste 2 
nætter, La Cour de Fleuve i Podor. 
 

 
Greater Blue-eared Starling 

 
Mulige arter i dag: 
Bateleur, Abyssinian Roller, Brown Snake 
Eagle, Martial Eagle, Helmeted Guin-
eafowl, Fork-tailed drongo, Pied crow, Pi-
apiac, Greater Blue-eared Starling. 

 
Dag 8 (3. januar) 
 
 

 

 
Sudan Golden Sparrow 

 
Det nordligste Senegal er tørt og Senegal-
floden, som danner grænsen mod 
Mauritanien er den eneste kilde til vand på 
denne årstid. Nogle steder er der egentlig 
skov men de fleste steder er landskabet 
åbent med spredte træer. 
Hele dagen ser vi efter områdets typiske 
arter som Sudan Golden Sparrow, Cricket 
Warbler, Black Bush Robin og mange 
andre. For nyligt opdagedes en lille koloni 
af Horus Swift, som ellers kun forekommer 
noget længere mod øst i Afrika. Hvis 
fuglene stadig er tilstede, kan vi også se 
efter dem. Når mørket falder på gælder 
det Golden Nightjar, hvis vi ikke nåede 
den i går. 
 

 
Golden Nightjar 

 
Mulige arter i dag: 
Dark Chanting Goshawk, Namaqua, Afri-
can Mourning, Vinaceous og African Col-
lared Dove, Long-tailed + Golden Nightjar, 
Horus Swift, Black Scimitarbill, Vieillot’s 
Barbet, Chestnut-backed og Black-
crowned Sparrow-lark, Black Scrub Robin, 
Senegal og Yellow-bellied Eremomela, 
Cricket Warbler, Bronze-tailed Glossy 
Starling, Sudan Golden Sparrow, Little, Vi-
telline og Black-headed Weaver, Red-
cheeked Cordon-bleu, African Silverbill, 
Cut-throat Finch. 
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Dag 9 (4. januar) 
 

 
Sennar Penduline Tit 

 
I dag kører vi vestpå til Djoudj National 
Bird Sanctuary, som er fredet netop for at 
beskytte det rige fugleliv. 
Undervejs gælder det Sahel-specialiteter 
som Sennar Penduline Tit og Little Grey 
Woodpecker. Vi besøger også området 
ved Richard Toll, hvor vi bl.a. ser efter 
Temminck’s Courser og Chestnut-bellied 
Sandgrouse. 
Når vi nærmer os Djoudj kører vi gennem 
et området med vandede rismarker. Her er 
der selvfølgelig mange fugle som f.eks. 
Zebra Waxbill og Black-throated Quail-
finch. 
Ved ankomsten til Djoudj ser vi de første 
White-faced Whistling Duck og måske 
finder vi enkelte Foulvous Whistling Duck i 
flokken. Det er også her vi har gode 
chancer for Greater Painted Snipe. 
Overnatning på Hotel du Djoudj. 
 

 
Temminck’s Courser 

 
Mulige arter i dag: 
Fulvous og White-faced Whistling Duck, 
Spotted Thick-knee, Temminck’s Courser, 
Greater Painted Snipe, Chestnut-bellied 
Sandgrouse, Striped Kingfisher, Little 
Green Bee-eater, Little Grey Woodpecker, 
Singing Bush Lark, Northern Ant-eater 
Chat, Winding Cisticola, Senegal Batis, 

Sennar Penduline Tit, Brubru, Northern 
Red og Yellow-crowned Bishop, Black-
faced Quail-finch, Zebra Waxbill. 
 

Dag 10 (5. januar) 

 

 
Great White Pelican, White-breasted Cormorant 

 
I formiddag skal vi sejle i Djoudj National 
Bird Sanctuary. Her er der vand og derfor 
et andet fugleliv med bl.a. en stor koloni af 
White Pelican og mange andre vandfugle, 
som vi sejler ud for at se ganske tæt på. 
Det er også her vi ser Black Crowned 
Crane og Sahel-specialiteten River Prinia. 
Senere kører vi ud i de tørre dele af 
parken, hvor vi har gode muligheder for at 
se Arabian Bustard. 
Sidst på dagen kører vi mod kysten og 
indlogerer os på vores hotel for 2 nætter, 
Ranch de Bango. 
 
 

 
White-faced Whistling Duck.  Djoudj Nat. Bird Sanctuary 

 
Mulige arter i dag: 
Great White og Pink-backed Pelican, Afri-
can Darter, Black-headed Heron, Yellow-
billed Stork, Lesser Flamingo, African Fish 
Eagle, Lesser Moorhen (sjælden), Allen’s 
Gallinule, Black Crowned Crane, African 
Jacana, Arabian Bustard, Kittlitz’s Plover, 
African Stonechat, African Reed Warbler, 
River Prinia. 
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Dag 11 (6. januar) 
 

 
African Spoonbill 

 
Allerede i hotellets have ser vi efter 
Vieilliot’s Barbet, Scarlet-chested Sunbird 
og Village Indigobird. 
Vi har hele dagen til at udforske det 
spændende vådområde Les 3 Marigots 
nær St. Louis. Det er 3 kunstigt skabte 
søer, som rummer et meget rigt fugleliv. 
Her ser vi bl.a. efter African Pygmy 
Goose, Allen’s Gallinule, Little Bee-eater 
og Malachite Kingfisher. 
I området har vi også gode chancer for at 
se Savile’s Bustard. 
 

 
Malachite Kingfisher 

 
Mulige arter i dag: 
Black Heron, Sacred Ibis, African Spoon-
bill, African Pygmy Goose, Double-spurred 
Francolin, Black Crake, Allen’s Gallinule, 
Savile’s Bustard, African Wattled Lapwing, 
Long-tailed Nightjar, Malachite Kingfisher, 
Little Bee-eater, Vieillot’s Barbet, Tawny-
flanked Prinia, Senegal Batis, Scarlet-
chested Sunbird, Village Indigobird. 
 
 
 
 
 
 

Dag 12 (7. januar) 

 

 
Western Red-billed Hornbill 

 
Efter morgenmaden kører vi sydpå mod 
Dakar. Vi har god tid til stop undervejs for 
at samle op på arter, vi har misset indtil 
nu, og når spændende fugle krydser vores 
vej. Især vil vi lede efter Quail Plover hvis 
vi ikke har set den tidligere på turen. 
Langs vejen raster ofte mindre flokke af 
gribbe hvor 6 arter er mulige. 
Afhængig af hvilken flyrejse man har valgt 
slutter rejsen i lufthavnen i Dakar eller på 
et hotel i nærheden for hjemrejse næste 
dag. 
 

 
Cut-throat Finch, Red-cheeked Cordon-bleu 

 
Mulige arter i dag: 
Hooded, White-headed, African White-
backed, Rüppell’s, Lapped-faced og Eura-
sian Griffon Vulture, Grey Kestrel, Quail 
Plover, Black-bellied Bustard, Black-
headed Lapwing, Senegal Coucal, Mottled 
Spinetail, African Palm Swift, Blue-naped 
Mousebird, Green Wood-hoopoe, Western 
Red-billed og African Grey Hornbill, Desert 
Cisticola, Black-crowned Tchagra, Fork-
tailed Drongo, Red-cheeked Cordon-bleu, 
Cut-throat Finch, Sahel Paradise Whydah, 
White-rumped Seed-eater. 
 



Rejsen  Korte facts  

 

Rejsens pris: 

 
8-12 deltagere: 27.900 SEK. 
(ca. 19.750 DKK). 
5-7 deltagere: 31.900 SEK 
(ca. 22.600 DKK). 
Tillæg for enkeltværelse: 2.500 SEK 
(ca. 1.800 DKK). 
Depositum: 4.800 SEK 
(ca. 3.400 DKK). 
 
Priser i DKK er vejledende (kurs 28/6 2019). 
 

Depositum betales ved tilmelding. 
Restbeløbet betales senest 60 dage før 
startdagen. 
Dette indgår i rejsen: 

• Danske rejseledere, Mads & Tina Elley 

• Lokal expert fugle-guide Abdou Lo 
(Carlos) 

• Delt dobbeltværelse (enkelt muligt mod 
tillæg) 

• Helpension 

• Al transport i Senegal 

• Alle entreer i parker og seværdigheder 

• Bådture ifølge program 

• Vand på flaske 

• Anbefalede drikkepenge på hele rejsen 

• Fugleliste og turrapport 
 
Dette indgår ikke i rejsen: 

• Flyrejse til og fra Senegal / Dakar 

• Personlig rejseforsikring 

• Personlige udgifter 

• Øvrige drikkevarer 
 
Flere oplysninger om vilkårene for denne rejse 
findes i Fågelguidning AB rejsebetingelser på 
hjemmesiden: 
www.fagelguidning.se 
 

  
Rejselederne taler dansk, engelsk og en del 
svensk. 
 
Valutaen i Senegal er CFA Franc, en fælles 
valuta for de tidligere franske kolonier i 
Vestafrika. 100 Franc = 1,14 Danske Kr / 1,64 
Svenske Kr / 0,15 Euro (kursen på CFA Franc 
er fast overfor Euro). 
Visa og MasterCard kan anvendes mange 
steder, især i større byer. I mindre byer, på en 
del restauranter og i mange butikker betales 
kontant. 
Hæveautomater (ATM) findes i de større byer 
og i lufthavnen. Vær opmærksom på, at 
mange banker opkræver et gebyr. 
 
Anbefalede drikkepenge indgår i rejsens pris. 
Man er naturligvis velkommen til at supplere 
efter ønske. 
 
Tidszonen i Senegal er 1 time efter Danmark 
og Sverige. 
 
I Senegal anvendes 230V som i Europa. 
Danske /svenske stik passer normalt uden 
adapter. Strømafbrydelser er hyppige, især i 
landområderne. 
 
På denne årstid er klimaet meget behageligt. 
Regn vil være en overraskelse. Temperaturen 
om natten er 15-20 grader, om dagen 25-32 
grader. Luften er tør, så varmen er ikke 
ubehagelig. 
 
Vi forventer at se 260-275 arter på denne 
rejse. 
En god field guide er vigtig da mange arter er 
ukendte i Europa. Da litteraturen er engelsk, 
bruger vi ofte engelske fuglenavne. 
Fugleliste udleveres første dag og opdateres 
dagligt. Efter rejsen modtager du en mere 
udførlig turrapport. 
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Rejsedag Destination/områder 

Dag 1 – 27/12 
Rejsen begynder i lufthavnen i Dakar. Overnatning på et hotel i 
Dakar. 

Dag 2 – 28/12 
Formiddag: Sejltur til Ile de Madeleine. Eftermiddag: Kørsel via 
Kaolack til Toubacouta. Vi ser mange fugle undervejs. 

Dag 3 – 29/12 Sejltur mv. i Saloum-flodens delta. 

Dag 4 – 30/12 
Kørsel til Campement de Wassadou på Gambia-flodens bred. 
God tid til at se på fugle undervejs. 

Dag 5 – 31/12 Gambia-floden og områdets øvrige gode fuglelokaliteter. 

Dag 6 – 1/1 Gambia-floden og områdets øvrige gode fuglelokaliteter. 

Dag 7 – 2/1 Kørsel til Podor i det nordligste Senegal. 

Dag 8 – 3/1 Podor-området. 

Dag 9 – 4/1 
Kørsel via Richard Toll til Djoudj National Bird Sanctuary. 
God tid til at se på fugle undervejs. 

Dag 10 – 5/1 
Djoudj National Bird Sanctuary. 
Sidst på dagen kører vi til St. Louis. 

Dag 11 – 6/1 St. Louis-området. Les Troi Marigots og andre lokaliteter i området. 

Dag 12 – 7/1 
Kørsel til Dakar. God tid til at se på fugle undervejs. 
Hjemrejse eller hotel nær lufthavnen. 

 

 
I Senegal mødes nyt og gammelt 
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Generelt om rejsen. 
Ovenstående program beskriver hvad der 
sker på de forskellige dage. Dette er 
omtrentligt, idet der undervejs kan 
forekomme ændringer og justeringer 
afhængig af vejret, fuglenes forekomst 
eller andre uforudsete forhold. Alle 
ændringer gøres for at deltagerne skal få 
det bedst mulige udbytte af rejsen. 
At rejse i Senegal er en oplevelse i sig 
selv. Landet er beliggende i 
overgangszonen mellem Sahara-ørkenen 
mod nord og regnskovsbæltet mod syd. 
Det betyder, at vi finder en varieret natur 
fra den tørre Sahel-region i nord, hvor 
vand er sparsomt og træerne taber 
bladene i den tørre tid (vinteren) til de 
frodige områder ved Saloum- og Gambia-
floderne, hvor der vokser stedsegrøn 
galleriskov. 

 
Typisk landskab ved Podor 

 
De større veje er generelt gode, men visse 
steder er vejnettet ikke af europæisk 
standard. Derfor kan selv kortere afstande 
være mere tidskrævende end vi er vant til. 
Til gengæld byder Senegal på et farverigt 
folkeliv, hvor især kvinderne klæder sig i 
klare farver. De store byer har moderne 
kvarterer mens livet på landet er mere 
traditionelt. 
Befolkningen er generelt meget venlig og 
imødekommende, men sproglige barrierer 
gør det ofte vanskeligt at kommunikere, 
især i landområderne. 
Vi kommer til at opleve en meget varieret 
natur og kan regne med mange store 
naturoplevelser. 
 
Flyrejsen. 
Vær opmærksom på at flyrejsen ikke 
indgår i rejsens pris. Der er forskellige 
muligheder for at flyve til Dakar. 
Inden du booker din flyvebillet, bør du 
kontrollere hos Fågelguidning AB hvilke 

tider der gælder, og om der er nogen 
ændringer. 
Mødestedet bliver ankomsthallen i Blaise 
Diagne International Airport i Dakar. Det er 
her rejsen begynder ligesom den slutter i 
samme lufthavn. Hvis du vælger samme 
flyvninger som rejselederen, kan vi mødes 
i Kastrup, og rejselederen er gerne 
behjælpelig med indtjekning, hvis du 
ønsker det. Aftal i givet fald dette på 
forhånd. Det samme gælder naturligvis 
ved hjemrejsen fra Dakar. 
Vi regner med være er på plads på 
mødestedet på dag 1 (27/12) sidst på 
eftermiddagen. Endeligt mødetidspunkt 
udmeldes så snart det kendes. 
 
Bagage. 
På flyvningen til Delhi er du selv ansvarlig 
for at overholde flyselskabets regler. Det 
samme gælder ved hjemrejsen. Det er 
vigtigt at du kontrollerer, hvad der gælder 
for dit valgte flyselskab, da selskabernes 
regler varierer. Du er også selv ansvarlig 
for at overholde reglerne for told og 
indførsel af varer. 
Vi anbefaler at pakke kikkert, fotoudstyr, 
ladere, medicin og andet uundværligt i 
håndbagagen. Det er som regel bedre 
beskyttet i håndbagagen og hvis kufferten 
bliver forsinket, mangler du ikke kikkert mv 
som du skal bruge hver dag på rejsen. 
Undervejs er der plads i minibusserne, 
men vi henstiller til at omfanget af bagage 
begrænses. Det er en god ide at 
medbringe en mindre taske til det 
nødvendige på de daglige udflugter. 

 
Børnene er altid nysgerrige 

 
Pas og visum. 
Kontroller i god tid reglerne for indrejse til 
Senegal. Vær opmærksom på passets 
gyldighed, ofte kræves at passet er gyldigt 
et antal måneder efter indrejse. Vær også 
opmærksom på reglerne for visa. I 
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skrivende stund (maj 2019) behøver EU-
borgere ikke visum. 
Dette kan dog ændres. Du er selv 
ansvarlig for visumansøgningen, men 
rejselederen assisterer gerne med 
telefonisk vejledning hvis du ønsker dette. 
 
Sundhed. 
Statens Serum Instituts anbefalinger om 
vaccinationer og forebyggelse af malaria 
kan læses her: 
https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinations-
lande/s/senegal#!/4week 

Vi anbefaler at du taler med din egen 
læge. 
På hotellerne er hygiejnen god og risikoen 
for smitte er lille. 
Personlig medicin pakkes bedst i 
håndbagagen. Det er altid en god ide at 
medbringe et lille rejseapotek med noget 
mod hovedpine/smerter, diarré og evt. 
allergier. Husk også beskyttelse mod den 
stærke middagssol samt myggebalsam. 
Hoteller. 
Vi bor alle steder på gode hoteller: 
27/12 - 28/12: 
Hotel i Dakar endnu ikke fastsat.  
28/12 - 30/12: 
http://keursaloum.com/ 
30/12 - 2/1: 
http://www.niokolo.com/ 
2/1 - 4/1: 
http://www.lacourdufleuve.com/ 
4/1 - 5/1: 
http://www.hotel-djoudj.com/ 
5/1 - 7/1: 
https://www.ranchbango.com/ 
De fleste hoteller har wifi men forbindelsen 
kan være langsom og ustabil. 
 

 
Hotel Ranch de Bango 

 
 
Mad og drikke. 

Fuld pension er inkluderet i rejsens pris. 
På hotellerne er maden normalt 
veltilberedt, man mærker at landet er 
præget af den franske kolonitid. 
Hvis der er noget du er allergisk overfor 
eller ikke spiser, så meddel os det i god tid 
inden rejsen. 
Drikkevarer på hoteller og restauranter er 
ikke inkluderet. Vin og øl er normalt 
tilgængeligt på de fleste hoteller men ikke 
på alle restauranter. 
 
I hvilket tempo foregår rejsen? 
Rejsen er kategoriseret som A1, hvilket 
betyder at forhåndskendskab til Senegals 
fugle ikke er en forudsætning. Såvel 
nybegyndere som mere erfarne vil kunne 
få et højt udbytte af rejsen. Tempoet 
undervejs afpasses efter deltagernes 
ønsker. Du kan læse mere om 
kategoriseringen her: 
http://fagelguidning.se/wp-
content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklarin
g-kunskap-och-tempo.pdf 
 
Klima. 
December og januar byder generelt på 
solrigt vejr med behagelige temperaturer. 
Regntiden slutter i oktober og nedbør vil 
være en stor overraskelse. Det kan være 
varmt midt på dagen (max 34 gr) med 
behageligt lune aftener (min 15 gr). 
Luften er tør, så varmen er ikke til at holde 
ud. 
 

 
 
Påklædning. 
I naturen er det altid bedst med tøj i 
afdæmpede farver. Vi forventer 
dagtemperaturer mellem 20 og 34 grader, 
så der bliver brug for sommertøjet. En 
trøje til køligere aftener er dog en god ide.  

https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/s/senegal#!/4week
https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/s/senegal#!/4week
http://keursaloum.com/
http://www.niokolo.com/
http://www.lacourdufleuve.com/
http://www.hotel-djoudj.com/
https://www.ranchbango.com/
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
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Det meste af turen kan gennemføres i 
sandaler, men i nogle områder er der 
mange stikkende frø, hvorfor lukkede sko 
anbefales her. 
Solskygge/kasket anbefales meget. 
På flere af hotellerne er der swimming 
pool så husk også badetøjet. 
 
 
Andet udstyr. 
Håndkikkert er selvfølgelig uundværlig og 
de fleste steder tilstrækkelig. Rejselederen 
medbringer teleskop og tilstræber at alle 
får mulighed for at se fuglene bedst muligt. 
Hvis du vil være sikker på at have 
teleskop til rådighed hele tiden, er det 
bedst at medbringe dit eget. 
Turen er ikke en decideret fotorejse, men 
der er er god mulighed for at fotografere 
undervejs. 
Medbring en lille taske til de daglige 
gåture. Fuglebog, vandflaske, lidt proviant 
osv. er altid godt at have ved hånden. 
 
Strømforsyning. 
Spændingen i Senegal er 230 Volt, 
ligesom i Europa. Strømafbrydelser er 
hyppige, så det er en god ide med en 
power bank til telefonen mv. 
 
Litteratur. 
Der er flere field guider på markedet som 
dækker alle fuglearter i Senegal. 
Rejselederen medbringer ”Birds of 
Senegal and The Gambia” af Borrow og 
Demey.  
Bøger om Senegal generelt er også fint 
repræsenteret på markedet. 
 
Fugleliste og turrapport. 
Ved rejsens start udleveres en fugleliste. 
Vi vil dagligt gennemgå dagens fugle, så 
du har fuldstændig styr på dine 
observationer. 
Efter rejsen laver rejselederen en 
turrapport, som du får tilsendt. 

 
 
  

Den korte sejltur i en udhulet træstamme ud til øen, hvor 
glenterne overnatter, er også en sjov oplevelse. 

 
 

 
Vore guider. 
Mads Elley og Tina Elley er meget 
rutinerede med fuglerejser i hele verden. 
De har sammen besøgt og set på fugle på 
alle 7 kontinenter. Begge har set på fugle i 
mere end 40 år. Sammen udgør de et 
godt team med et stort kendskab til fugle, 
stor erfaring i planlægning og 
gennemførelse af fugle-rejser og stor 
erfaring i at få en gruppe til at fungere godt 
sammen. 
Abdou Lo er selvstændig guide med 
speciale i fugleture i Senegal. Han regnes 
som Senegals dygtigste fugle-guide. Mads 
og Tina mødte ham i Senegal i 2018 og 
kender ham som en særdeles kompetent 
og sympatisk person. 

 
Mads og Tina Elley er jeres rejseledere, her 
fotograferet på en fugletur i Cambodja. 

 
Øvrig information. 
Tidszone: Senegal er 1 time efter 
Danmark og Sverige. 
Rejseforsikring: Du skal have en gyldig 
rejseforsikring for at deltage i rejser, som 
Fågelguidning AB arrangerer. Mange har 
den sammen med den almindelige familie-
/indbo-/basis-forsikring. Undersøg hvilken 
dækning du har hos dit forsikringsselskab. 
Hverken det gule danske 
sygesikringsbevis eller det blå europæiske 
gælder i Senegal. 
 
Rejse-betingelser 
Yderligere information om vilkårene for 
denne rejse kan du læse her: 
http://fagelguidning.se/resevillkor-2/ 
 

http://fagelguidning.se/resevillkor-2/
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Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
 

Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
 
E-mail: gb@fagelguidning.se 
Hjemmeside: www.fagelguidning.se 
Facebook: Fagelguidning 
 
Telefon til Fågelguidning AB: 
+46 76-007 2955 
 
Telefon til Mads Elley: 
+45 30 25 17 15 
 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er 
noget du vil vide mere om. 
 
 

Vi ses! 
 
Fågelguidning AB, Mads & Tina! 
 
 

 
Solnedgang I Djoudj National Bird Sanctuary 

 

mailto:gb@fagelguidning.se
http://www.fagelguidning.se/
http://www.facebook.com/Fagelguidning

