Semestra i Gambia och besök ditt fadderbarn
En av fördelarna med Gambia som resmål är att det går
att åka charter dit. Under perioden mitten av oktober till
slutet av mars går det ett flyg i veckan från Kastrup
respektive Arlanda. Landet är mycket solsäkert hela
säsongen. Priserna beror på vilken standard man vill ha
på hotellet. Flest svenskar väljer Cape Point som ligger i
norra Bakau eller området runt Bungalow Beach. Nästan
alla är strandnära.

Karta över turistområdet

Solstolar är oftast utplacerade längs stränderna. På en
del ställen kan du hitta områden som är bevakade av
strandvakter, och om du använder dig av dessa, ska du
betala en frivillig summa, trots att de aldrig begär det av
dig. Hotell i direkt anslutning till stranden har egna
solstolar – gratis.
På stranden erbjuds massage av olika slag, fruktsallad,
fruktdrinkar, smårätter och försäljning av souvenirer. Är
du intresserad av att prova på jet-ski-körning eller andra
aktiviteter, finns detta på vissa av stränderna.
Tänk på att solen är mycket stark. Använd hög
solskyddsfaktor hela dagen till en början, även om du
befinner dig i skuggan.
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Frukost ingår oftast i resans pris och är väldigt
varierande beroende på hotell. Vanligtvis finns där
mycket färsk frukt som du kan frossa i. Dessutom finns
frukt att köpa nästan överallt till en överkomlig kostnad.
Hotellens restauranger har god standard och ganska
mycket att välja på. Priserna är verkligen överkomliga.
Utöver hotellen finns ett antal restauranger, främst i
Cape Point-området och i Senegambia. Personligen
rekommenderar vi en kväll på Safari Garden Hotel
beläget vid golfbanan i södra Bakau. Dels för den
mysiga atmosfären, men också för den goda maten och
verkligt bra priser.
Redan första dagen ska du skaffa en personlig guide
(vän). Hör med receptionen på hotellet eller med
reseledarna. Denna person bör alltid gå med dig när du
går ut på stan (för shopping eller marknad). Utan
personlig guide överhopas du av killar som vill göra din
bekantskap och är oftast väldigt påträngande. Att
försöka säga nej eller bli av med dem på egen hand är
nästintill omöjligt.
Stränderna och vattnet är underbara. Du kan promenera
i timmar vid vattenbrynet utan att trängas med andra.
Var noga med att kolla varningsflaggorna som talar om
hur våg- strömförhållandena är.
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Det är lätt att skaffa vänner på stranden. Kortet har tagits på Fajhara Beach.

Charterbolagen har ett brett utflyktsprogram, men
ibland har även din lokala guide några förslag. Gör då
alltid upp om priset innan resan påbörjas. Både med
guiden och taxichaffören. Guiden vill säkerligen bjuda
hem dig till sig och visa sitt hem. Detta är upp till dig att
avgöra men vi rekommenderar det inte.
Det finns två sorters taxi. Gröna turisttaxi finns vid
hotellen och påstår sig ha fasta priser, men det går alltid
att pruta. De gula bilarna är lokaltaxi och får inte
uppehålla sig vid hotellen. Väljer du dessa måste du gå
en bit från hotellet och stoppa dom vid vägkanten.
Dessa är billigare. Kom ihåg att göra upp om priset även
här, innan du åker iväg. Pruta.
Är en av anledningarna till din gambiaresa, att du ska
hälsa på ditt fadderbarn, så kontakta någon i styrelsen.
Då får du många bra tips och hjälp med transport, logi
och möte med vår personal i Basse.
Du bör avsätta minst tre dagar till denna tur eftersom
det är lång restid - 6-8 timmar i vardera riktningen.
Kostnad för bil med chaufför görs upp i förväg. Boendet
kommer att vara i något av våra gästhus. Antingen i
Mansajang eller Manneh Kunda, 250 dalasi (SEK 80:-) per
natt. Du lagar din egen mat och den handlar du i
affärerna där uppe. Ha dock alltid med dig dricka och en 4
reserv av mer vatten och något att äta på under färden.

Gambia är inte som andra resmål. Var beredd på att
saker och ting inte alltid fungerar som du är van
vid. Bl.a. så är det strömlöst även på hotellen ibland
och ”Gambian time” betyder att klockan 8 t.ex. inte
är prick, utan kan betyda när som helst mellan kl 8
och 10. Att uppleva Afrika är en annorlunda
upplevelse väl värt att prova på. Oavsett hur din
resa gestaltar sig, kommer du alltid att minnas den.
Gambianerna är glada och vänliga, duktiga på att
tala engelska och vill gärna att du ska trivas i deras
land. Så, testa själv.
Åk till Gambia och besök ditt fadderbarn!
Ett minne för livet!
Christer och Marita Blomquist
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