
Senegal ligger längst västerut av alla länder i Afrika. Över 70 mil 
strandremsa erbjuder en häftig solsemester för den som önskar. Det 
är soligt och varmt i princip hela året och temperaturen går sällan 
under 25 grader. Men Senegal är mycket mer än oändliga stränder 
och vackert väder. Den södra delen av landet är grönare och 
frodigare med inslag av regnskog. I den norra delen finns savanner 
och början till Saharaöknen. Senegal blev ett självständigt och 
demokratiskt land 1960, idag ett av Afrikas mest politiskt stabila 
länder. AllResor ger dig möjlighet att tillbringa en avkopplande 
semester i orten Saly som ligger nio mil söder om huvudstaden 
Dakar. Salys invånare är en härlig mix av människor. De flesta 
lever fortfarande av fisket men turistnäringen växer för varje år. 
Stolta kvinnor vandrar omkring i sina traditionella kläder med sina 
nyfikna barn i släptåg. Djuphavsfiske är populärt och vanligt 
förekommande, en aktivitet utöver det vanliga som givetvis måste 
upplevas. Senegal har blivit ett paradis för dykare och snorklare 
världen över pga. den rika undervattensfloran med stor artvariation. 
Korallreven och artrike-domen gör din resa till Senegal unik och 
skapar resminnen resten av livet. 

  Hotel  Royal *** - Saly 

114 rum 
Luftkond. 
Restaurang 
Bar 
Gym 
Solarium 
Dakar-Saly 80 km 
 Pool 2 
   
 
 
 

Familjevänligt hotell. 
Stranden, bungalow  
eller paviljong med utsikt 
över havet i en vacker 
tropisk trädgård. Hotellet 
ligger i södra Senegal i 
Saly, där de bästa 
ständerna finns. Här finns 
vatten-sporter med kanot, 
fike, vattenskidor, 
windsurfing. tennis, golf 
 

 Le pelican N´Dangane ***   2012  

 Inkl. halvpension  01/05 - 31/10 01/11-2011 - 30/4-2012 

 Standard  enkelrum 850:- 980:- 

  dubbelrum 1300:- 1560:- 

  Rabatt barn 3-12år 50% i föräldrars rum 

 Finns 3 kategorier av rum . Priset gäller kategori 1. 

 Transfer från flygplatsen t/r 1.350:- / person  min.2 pers 

     Le Pelican ***  -  Ndangane Saly 

68 rum, 17 Bungalows 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Minibar 
Hårtork 
Värdebox 
Restaurang 
Bar 
Pool 
Vattensporter 
Avstånd Dakar-

N´Dangane 160 km 
   ca 75 km 

Le Pelican är ett mycket 
smakfullt hotell med 
perfekt läge vid stranden 
och ligger  i N´Dangane, 
vid Saloumdeltaområde. 
Ca 160 km söder om 
Dakars flygplats. Här kan 
man fiska och paddla 
havskanot, spela tennis, 
pingpong, biljard och mini-
golf.  

 Hotel Royal    ***    2012 

 Inkl. halvpension 
 

05/1-30/04 
 

01/05-31/10 
 

 Standard enkelrum 920:- 850;- 
 dubbelrum 1300:- 1440;- 

1720;- 1900;- 

 Barn 2-11 år i 
dubbelrum 

40 % boende i föräldrars rum 

 All Inclusive tillägg/dag på helpens +130:-/pers 

 Transfer från flygplatsen i Dakar t/r 700:- / person (min. 
2 pax) 

Helpension i dbr 

 
 

Senegal 

Utflykter Senegal 
City tur Dakar 
Tur till Gorée 
 Pink Lake 
 
Saly-området  
Halvdag: Bush med 
   6 x 6 besök i by/skola  
Joal Fadiouth 
Saloum Djilor 
 
 Priser: 
 Från 400 kr/pers 
 Till 950 kr/pers 
 Beroende på tur 
 Ring AllResor! 

 Senegal 


