
GAMBIA PROGRAM  primo januar 2014.

Programmet er tilrettelagt af lokalguide Ebrima Barry.

Dag 1: Rejsedag samt møde lokalguide.

Dag 2. Efter morgenmad formiddagstur 7.30 i omegnen: KOTO PONDS og RISMARKER. 
Eftermiddag  kl.16 atter tur i omegnen: GOLFCOUSE AREA. Ved hotellet 18:30.

Dag 3. Afgang i bus 7.30 efter morgenmad til TUJERING WOODS for skovfugle. Herfra til TANJI 
hvor vi også holder pause og spiser frokost. Ved 15:30 tiden kører vi til BRUFUT WOODS med 
bl.a. ugler og Long Tailed Nightjar. Tilbage til hotellet ved 18 tiden.

Dag 4. Afgang i bus 7:30 efter morgenmad til MARAKISSA hvor vi også holder frokostpause ved 
Marakissa River Camp. Ved 15:30 tiden kører vi til DASILAMA tæt på grænsen til Senegal. Herfra 
til SIFOE FOREST og retur til hotellet ved 18 tiden.

Dag 5. Som de andre dage opsamling 7:30. En kombination af fire forskellige steder på denne 
heldagstur. Første stop MANDINABA og derefter til PIRANG REJEFARM. Videre til FARABA 
BANTA BUSH TRACK bl.a. for Greyish Eagle Owl samt rovfugle. Vi vil medbringe sandwichs, da 
der ikke findes restaurant herfra til FARASUTU FOREST. Hjemme ved hotellet ved 18 tiden.

Dag 6. 7:30  kører vi til det spændende ABUKO NATURE RESERVE. Halvdagstur, tilbage ved 13 
tiden.

Dag 7. Start tid 5:30 så vi når den første færge kl. 7 fra Banjul til Barra på nordsiden af Gambia 
floden. Morgenmad i Barra før vi starter kørslen op langs floden mod Georgetown. Stop undervejs 
ved BAOBOLONG WETLAND, NGAINSANJAL, KAUR WETLAND; NJAU WETLAND; 
PANCHANG PANCHANG WETLAND og NYAGA BANTANG WETLAND hvor vi kigger efter 
Egyptian Plover (krokodillevogter) Trapper, Biædere mm. Ankomst Georgetown ca. 18:30 med 
middag og overnatning på Birdsafari - eller Baobolong Camp (begge ret primitive).

Dag 8. Efter morgenmad på Campen kører vi til en koloni med Red Throated bee-eater mm. Herfra 
til KUNKILING FOREST PARK bl.a. for Adamwa turteldue og videre herfra til Campen for frokost 
og pause. Kl. 16 gåtur omkring rismarkerne ved Georgetown, herefter middag samt overnatning.

Dag 9. Efter morgenmaden tager vi på bådtur de næste par timer, hvorefter vi starter kørslen ned 
langs sydsiden af floden. Vi vil stoppe ved FULA BANTANG med ynglende Marabou stork samt 



BRIKAMABA for Verrauxs Eagle Owl. Herfra til JAHALLY RICE FIELD og videre til KUDANG for 

bl.a. Spottet Thicknee. Vi ankommer til Tendaba Camp omkring 18 tiden. Efter indlogering kører vi 
omkring Kwenala for at se efter Standered Winged Nightjar inden aftensmaden.

Dag 10. Efter morgenmad i Tendaba Camp kører vi til Bateling Track og KIANG WESE NP. Vi er 
tilbage i Campen til frokost og middagspause. Ved 16 tiden besøger vi rismarkerne ved Tendaba 
Camp og er tilbage til aftensmaden samt anden overnatning.

Dag 11. Efter morgenmaden sejler vi ud til TUNKU og KISSA CREEK i 3 - 4 timer evt. med 
landgang undervejs. Efter sejlturen kører vi tilbage mod vort hotel via KANLAGI BRIDGE, hvor vi 
spiser frokost. Herfra videre til KANPATI RICE FIELDS, THE RAPTOR BRIDGE frem til 
BAMAKUNO FOREST og videre til vores hotel, hvor vi er fremme ved 18 tiden.

Dag 12. Eftermiddagstur til BIJOLI ISLAND efter terner, måger og vadefugle, afhængig af 
tidevandet. Halvdagstur.

Dag 13. Efter morgenmaden kører vi til KARTONG og om eftermiddagen besøger vi BUND ROAD 
i nærheden af Banjul. Tilbage til hotellet ved 18 tiden.

Dag 14. Fridag og Hjemrejse.




