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Senegal i Gambia – Senegambia spacer z lwami 
 
Realizowany program: Lądowe i wodne safari wzdłuż rzeki Gambia i rzeki Saloum - 
mangrowce, lasy galeriowe, lwy, żyrafy, zebry, małpy, ptasi raj • ślady kolonializmu i 
historia niewolnictwa - wioska Kunta Kinteh - Juffureh • energetyzujące, afrykańskie 
rytmy - plemiona Mandinka i Diola • rajskie plaże Atlantyku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Anita, Poznań  
36-45 lat | w parze 

(grudzień 2015)  
 
Bardzo fajnie zorganizowany objazd po części Gambii i Senegalu. Duże pole do popisu dla 
pilota-to On nadaje ton kontaktu z tym czarnym lądem i decyduje jak i co pokazać. My 
mieliśmy szczęście trafiając na Andrzeja! Człowiek z pasją podróżnika, niezwykle 
asertywny i pełen polotu. Asertywność - bo w grupie znajdzie się zawsze jedna osoba, 
która ma wiecznego focha i powinna zafundować sobie indywidualny...tok wycieczki. 
Polot? Właśnie to jest to, co zostaje we wspomnieniach i wywołuje na twarzy uśmiech. 
Nieduża grupa, ciekawe pomysły, czasami spontaniczny przystanek, który dał nam więcej 
niż kilometry zwiedzania.... Andrzej_dzięki za atmosferę, za fajowy objazd i być może 
kolejne, jeśli trafimy na Twoje kierunki! Widać, że podróże to Twoje hobby, nie tylko 
praca.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Monika, Kraków  
26-35 lat | z rodziną  

(grudzień 2015) 
 
<P>Wycieczka baaaardzo udana....a to przede wszystkim dzięki naszemu fantastycznemu, 
w pełni kompetentnemu&nbsp;pilotowi Andrzejowi , który z przysłowiowej suchej kromki 
potrafi zrobić tort oraz cudownej grupie składającej się z fantastycznych ludzi! Gambia 
to ciekawy kraj, pełen pięknej przyrody i wiecznie uśmiechniętych mieszkancow!</P> 
<P>Szczególne podziękowania kieruje do Pana Andrzeja :&nbsp;Najlepszy z najlepszych , 
podróżnik z powołania, pasjonat, bardzo zaangażowany, człowiek z charyzmą &nbsp;o 
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szerokiej wszechstronnej wiedzy, świetny organizator. Andrzej&nbsp; to nie tylko 
najlepszy przewodnik ,&nbsp;ale również wspaniały kulturalny człowiek pełen ciepła i 
empatii (rozdał wszystko co miał rdzennym mieszkańcom) zawsze pomocny i wyrozumiały. 
Zyczę każdemu aby podczas swoich podróży miał szczęście "trafić" na Andrzeja, 
wówczas satysfakcja z każdej wycieczki będzie w 100% gwarantowana !!!</P>  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Grzegorz, POZNAN  
56-65 lat | w parze 

(grudzień 2015) 

Gambia uroczy i uśmiechnięty kraj. Warto wybrać się na wypoczynek i trafić na super 
przewodnika Andrzeja. Andrzej pokaże ten kraj od podszewki:) Zawsze uśmiechnięty i 
pomocny, potrafi załatwić wszelkie sprawy z lokalnymi przewodnikami i ludnością:) Dla 
niego nic nie jest niemożliwe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Kazik Hello! 
56-65 lat | samemu 

(grudzień 2015) 

Wspaniały pilot Andrzej - pokazał kraje, ludzi, doceniał mieszkańców Gambii i Senegalu. 
Pilot Andrzej sprawił, że 20 osób w busie stała się od początku wyprawy jednym 
ciałem:)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Opinia od: Piotr z rodziną 

46-55 lat | z rodziną 
(grudzień 2015) 

Fantastyczna wycieczka z pilotem Andrzejem, który spowodował na naszych twarzach 
wiele razy szczery uśmiech, fajnie zgrał ze sobą (z jednoosobowym wyjątkiem:) 20 
różnych osób, co jest rzadkim zjawiskiem! tak że piszemy i dzwonimy do siebie, 
wymieniamy się wrażeniami i zdjęciami. Zobaczyliśmy i poczuliśmy kraj widząc więcej niż 
przewidywał program, często za cenę naszej późniejszej zadumy i refleksji (wizyty u 
najbiedniejszych rodzin w domach czy w polu przy pracy). Udało się nam wszystkim pod 
wodzą Andrzeja zapewnić niezapomniany klimat wycieczki, dostępny moim zdaniem tylko 
dla małych grup wyjazdów trekingowych. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/senegambia-spacer-z-lwami) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Polinezja Atlantyku 
 
Realizowany program: Gwinea Bissau - wspaniała przyroda, kolonialna architektura • 
archipelag Bijagos - ponad 80 wysepek rozrzuconych na Atlantyku, dziewicze pejzaże, 
unikatowa kultura, rytualne stroje, maski - wizyta u przyjaznych animistów • wypoczynek 
na Cap Skirring na jednej z najpiękniejszych plaż zachodniej Afryki • lot awionetką nad 
archipelagiem Bijagos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marcin z Izą, Sztokholm 
46-55 lat | w parze 

 (grudzień 2016) 
 
Przewodnik Andrzej "Andy" Strauss jest najbardziej profesjonalnym przewodnikiem, z 
jakim mieliśmy okazję podróżować. Jest bardzo pozytywnym, wesołym człowiekiem. 
Swoim optymizmem zarażał całą grupę. Również przewodnik lokalny, Seku, był bardzo 
miły i zawsze pomocny. Cała wycieczka dużo zyskuje dzięki takim przewodnikom! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/polinezja-atlantyku/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


