Gambie
na kolech pro Afriku

Detaily zájezdu
Nástupní místa: Banjul
Cena zahrnuje:
veškerou společnou dopravu, ubytování (4x v kempu, 7x v partnerských školách - podrobněji v
záložce "Nejčastější dotazy"), průvodce, benefiční příspěvek na projekt Kola pro Afriku (5.000 Kč),
zprostředkování vstupního povolení (Entry Clearance), pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění
CK
Cena nezahrnuje:
letenku (orientační cena zpáteční letenky od 17.000 Kč včetně tax), vstupy do památek a muzeí,
stravování
Délka: 12 dnů
Náročnost: 2
Doprava: letecky, místní doprava, kola
Stravování: ve vlastní režii
Ubytování: partnerské školy a kempy
Navštívíme: Gambie
Typ zájezdu: Cykloturistika, Poznávání s turistikou, Zážitkové akce

Program zájezdu
1. Večer přiletíme na mezinárodní letiště v Banjulu, zvládneme vstupní formality, prodereme se
davem taxikářů a na korbě pickupu se přesuneme přes rozvířené večerní davy do
městečka Sanyang, kde zahájíme naši expedici tradičním Gambijským jídlem „benečin“ . Přespíme v
příjemném vesnickém prostředí místního kempu.
2. Ráno projedeme přes centrum největšího města Gambie - Serrekunda. Přejedeme kolem jedné z
nejvyšších staveb v zemi - Oblouku 22., který připomíná slavný vojenský převrat z roku 1994,
uvidíme parlament, povíme si o moderní historii Gambie a za slavným venkovním bazarem Albert
Market, dojdeme do přístavu, kde se trajektem přepravíme na druhý břeh řeky do Barry. Na
severním břehu se projdeme po pevnosti Fort Bulen a navštívíme městečko Juffureh i
ostrov Kunta Kinteh, kde nás zamrazí při vyprávění o kruté otrokářské historii této malé země.
Poznáme, jak byli otroci přepravováni a kde byli drženi, aby ztratili síly se vzbouřit. Večer dojedeme
do Farafeni, kde přespíme na místní škole.
3. Po probuzení úderným školním zvonkem z ocelového disku kola automobilu se přivítáme s
ředitelem a dětmi, přes den se budeme věnovat společným aktivitám a programu, který nám škola
připraví. Součástí bude společné vaření a kulturní program. Kvečeru si převezmeme kola,
zkontrolujeme jejich technický stav, nakoupíme zásoby a připravíme se na vyjetí následující den.
4. Čeká nás první cykloetapa. Již za úsvitu vyrazíme na východ přes, vesničky, on road i off road,
abychom večer dorazili do školy Panchang.
5. Přejedeme na kole do Wassu, se vydáme prozkoumat tajemství záhadných kamenných kruhů,
postavených dávnými civilizacemi obývající západní Afriku. Po krátké pauze přejedeme do
městečka Kuntaur na břehu řeky, kde domluvíme loď, která nás převeze do rezervace River
Gambia National Park na ke břehům ostrova Baboon Island. Zhruba tříhodinovou vyjížďku na
lodi strávíme pozorováním šimpanzů i hrochů, budeme-li mít štěstí. Cestou budeme mít možnost
vidět celou řadu pestrobarevných ptáků. Při západu slunce přejedeme pár kilometrů do školy v
Jarumeh Koto.
6. Přejedeme do Janjangbureh - další pozůstatek otrokářské historie. Podíváme se v jakých
podmínkách museli otroci čekat na to, až budou prodáni novému majiteli a deportováni ze země.
Janjangbureh v 19. století sloužilo zároveň jako centrum osvobozených otroků, navrácených do
Afriky po zákazu otroctví. Byla zde postavena také jedna z první škol v západní Africe, kterou
navštívíme.
7. - 8. Na kolech přejedeme do městečka Brikama Ba, odkud se naložíme na korbu nákladního auta
a dojedeme asi 100 km do Somy. Dva dny strávíme ve škole ve městě Mansa Konko. Za dva dny
stihneme shlédnout divadelní představení v režii studentů školy, zajet se podívat k řece, kde se staví
jediný most přes řeku Gambii, naučit se tradiční africké tance a zahrát si přátelský fotbalový zápas
Česko-Gambie (který v roce 2017 při prvním konání expedice skončil nerozhodně). Ve škole Mansa
Konko odevzdáme kola.
9. Místní dopravou v minibusu do kterého se vždy vejde téměř neomezený počet pasažérů se
přesuneme do kempu v Sanyangu. Místo hektických přesunů dojedeme jen cca 4 km na pláž, kde
strávíme den koupáním v Atlantiku, popíjením piva nebo libovolného alkoholického nebo
nealkoholicého nápoje.

10. Navštívíme přírodní rezervaci Abuko, podíváme se na největší bazar s živým dobytkem v Gambii
a odtud přejedeme do Fajary, kde uctíme památku padlých ve druhé světové válce na hřbitově,
popojedeme kousek do Bakau, kde si sáhmene na živé krokodýly a navštívíme místní etnologické
muzeum. Zájemci zde mohou také nakoupit ručně vyráběné dřevěné sošky, barevné košile a další
suvenýry.
11. Uděláme si výlet na kolech do města Kartong, kde se podíváme na hranici se Senegalem a na
pláž. Domluvíme se s místním rybáři, kteří nás mohou vzít lodí na lov. Večer strávíme v doprovodu
místní živé hudby. Hudebníci nás rádi přiučí základům svého rytmického umění.
12. Ráno se přesuneme do pulzujícího venkovního bazaru Serrekundě, kde nakoupíme poslední
suvenýry. Tento bazar je místem kde každý den nakupuje tisíce místních koření, zeleninu, oblečení,
elektroniku dáme společnou večeři a postupně se odebereme na letiště abychom se s Gambií
rozloučili.

Nejčastější dotazy
Jak velká bude skupina účastníků?
Jedná se o expediční zájezd, proto budeme v malé skupince maximálně 7 osob + průvodce. Vejdeme
se tak jednoduše do dvou osobních aut. A mnohem flexibilněji budeme moci využívat místní dopravu.
Jaká je zajištěná doprava?
Značnou část zájezdu strávíme v sedle kola, vyzkoušíme si i místní minibusy a taxíky na "africký
způsob". Mnohokrát pojedeme loděmi různých tvarů a velikostí.
Jak se zajišťují letenky?
Cena letenky není zahrnutá v ceně zájezdu. Jakmile je přihlášeno dostatek účastníků pro realizaci
zájezdu, poptáme letenky a nabídneme klientům optimální variantu, obvykle nejvýhodnější na trhu.
Záleží na volbě každého, jestli námi nabízenou letenku využije, nebo si zajistí leteky vlastní s
využitím různých věrnostních programů nebo vlastním itinerářem letu (naší nabídky využívá zhruba
97% klientů). Poté je letenka splatná obvykle do 1-2 pracovních dnů na účet CK. Stává se tak velmi
výjimečně, ale s ohledem na dostupnost letů a jejich cenu můžeme termín zájezdu o maximálně 3 dny
posunout.
Jaké je zajištěné ubytování?
Nepočítáme s žádným luxusem. Budeme přespávat ve školách, někdy v kempu na pokoji po 2-3
lidech . Proto doporučujeme vzít si i vlastní karimatku a lehčí přikrývku.
Jaké jsou možnosti stravování?
Stravovat se budeme z místních zdrojů, částečně budeme ochutnávat speciality místních restaurací.
Občas budeme grilovat a připravovat jídlo sami. Není třeba s sebou tahat vařiče ani nádobí.
Doporučujeme pouze lžičku. Vodu budeme kupovat balenou, protože jiné složení místní kohoutkové
vody by mohlo vyvolat nečekané komplikace ;)
Je potřeba nějaké očkování?
Doporučuje se očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu a žloutence A a B. V okolí řeky se vyskytují
líhně komárů, které mohou být zdrojem nákazy malárií. V období naší návštěvy je výskyt komárů
nižší, přesto pokud chcete mít jistotu, doporučujeme přibalit antimalarika. Pro podrobnosti

doporučujeme konzultaci s odborným lékařem. Nutností je rovněž vlastní moskytiéra.
Jaké je obvykle počasí?
Bude teplo, cca 30 stupňů přes den a 18 v noci.
Doporučené vybavení a zavazadlo
Čím méně oblečení potáhneme tím větší budeme mít úsměv na tváři. Doporučujeme dvě trička,
kraťasy a dlouhé kalhoty. Budeme si přepírat. Vše si doporučujeme sbalit do malých batůžků.
Rozhodně si neberte kufry na kolečkách, protože se s nimi docela špatně jezdí na kole. Přebytečné
věci (např. na cestu) bude případně možné uložit na základně, kde přespíme první a poslední noc.
Jak budou zajištěna kola?
Kola budou nachystána v rámci projektu Kola pro Afriku. Bude nutná základní kontrola a údržba.
Každý účastník si bude udržovat a opravovat vlastní kolo. Pro rozsáhlejší opravy využijeme nářadí a
zkušenosti mechaniků projektu Kola pro Afriku na školách. Kola budou mít nosič na připoutání
menšího zavazadla a držák na láhev.
Jaká bude cyklistická náročnost a další aktivity v rámci programu?
Denně pojedeme 20 až 70 km po rovném terénu, někdy po asfaltové cestě někdy mírně offroad. Na
školách si pro nás připraví celou řadu zajímavých aktivit. Od fotbalového zápasu, přes možnost
strávit hodinu s žáky vyprávěním o České republice, učením atd. až po společné vaření místních
specialit.
Cestovní doklady
Občané států Evropské únie nepotřebují pro turistickou cestu do 28 dní do Gambie vízum. Pro
hladký průběh kontroly imigračním úředníkem vyřídíme všem účastníkům Entry clearance.
Bezpečnost
Gambie je velice přátelská a stabilní země. Kromě drobné kriminality v turistických oblastech se
nemusíme ničeho obávat. Na podzim roku 2016 proběhly v prezidentské volby a po 22 letech byl
svržen diktátorský prezident. I přes párměsíční nejistotu se vše obešlo bez konfliktů a nepokojů.
Nyní jsou obyvatelé Gambie šťastni a plni nadějí na zlepšení především ekonomické situace v zemi.
Ceny
Obecně je v Gambii levněji než v ČR, jídlo v restauraci koupíme cca od 50 do 150 Kč, dle kvality
podniku, vstupy se liší nicméně většinou jsou cca 20-100 Kč, ceny suvenýrů záleží prakticky pouze na
vůli a schopnostech smlouvat. Zkušený průvodce vám rád poradí jak na to. Peníze si rozměníme při
příletu.
Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte zhruba měsíc před odjezdem.

