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livreto de boas vindas - Welcome booklet 

HOTEL LE  PAPAYER 
ECOLODGE À BEIRA-MAR  

CAP SKIRRING CASAMANCE  
SENEGAL  

« Lá tudo é ordem e beleza, luxo, calma e 
voluptuosidade »  

 
www.lepapayer.com 

http://www.lepapayer.com/ecolodge-hotel-cap-skirring-casamance-senegal-pt/
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Para nossos convidados 

serviços 
•  Sua chegada 

•  A segurança do hotel  

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente em todos os pisos 

• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 com motorista 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 

• A hora de partida

sua chegada EM LE PAPAYER 
Este livreto de boas-vindas permite que você leia diversos 
elementos para entender o funcionamento correto do 
Ecolodge. 

Sua chegada ao mamão pode ser feita na estação seca 
diretamente pelos campos de arroz, mas também na praia de 
táxi até o hotel Maya. Está a uma caminhada de 15 minutos 
da Praia Maya até Diembering (norte) para alcançar o Mamão. 
Claro, estamos disponíveis para buscá-lo em 4x4 no Hotel 
Maya. Da mesma forma, podemos deixá-lo em 4x4 nos 
pontos de contato onde o táxi pode recuperá-lo para circular 
como desejar. 

Durante a estação chuvosa, só temos acesso pela praia. O 
cultivo tradicional de arroz é sagrado e o acesso aos arrozais 
é regulamentado. 

A segurança do hotel  
Não é permitido fumar nos quartos do primeiro andar devido 
ao teto de palha. Da mesma forma, incêndios florestais e 
churrascos são estritamente proibidos no Papayer Ecolodge. 
Podemos organizar fogueiras e churrascos na praia, a seu 
pedido. 

Uma caixa de farmácia completa está à sua disposição. Não 
hesite em perguntar à equipe se você tiver algum problema 
ou problema de saúde. Pequenos problemas inofensivos 
podem degenerar rapidamente e se tornar difíceis de tratar. 
Não corra riscos. Fale rápido 

Quanto a nadar no mar, proibimos o acesso de crianças 
desacompanhadas à praia. O mar é tão bonito que sempre 
pode ser perigoso. Se necessário, nosso concierge estará à 
sua disposição para acompanhá-lo à praia.
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TV, Canal+, filmoteca… 
Você tem na sala uma TV de alta definição e um bluetooth 
estéreo. Se você quiser ver fotos e filmes de sua estadia, 
basta conectar uma chave USB aos seus dados ou acessar o 
Google chromeCast: para que você possa ver todas as suas 
fotos e vídeos diretamente através do seu smartphone na 
HDTV. 

Uma biblioteca de filmes de aproximadamente 500 filmes 
também está disponível para autoatendimento. Sinta-se à 
vontade para perguntar à equipe como assistir aos filmes 
que você escolher. Para os insones, conecte os fones de 
ouvido disponíveis ao dispositivo para não perturbar as salas 
vizinhas. 

Internet & wifi 
Internet no Senegal não é ilimitada. O Papaya oferece aos 
seus hóspedes 3 GB de dados por dia. O que é mais do que 
suficiente para verificar seus e-mails, usar o WhatsApp etc. 
Se o seu consumo de Internet exigir mais de 3 GB de dados 
por dia, você decide se responsabilizar. A senha do wifi será 
comunicada na chegada. Obrigado por não distribuí-lo a 
ninguém. 

Sinta-se à vontade para perguntar à equipe sobre essas 
perguntas. A conexão é excelente, mas às vezes sofre riscos 
que não são nossos. Por fim, lembre-se de desativar as 
atualizações automáticas em seus smartphones e tablets 
para salvar o pacote.  

Água quente em todos os pisos 
O Papayer Ecolodge possui um aquecedor solar de água que 
pode fornecer água quente a todos os banheiros do hotel. 
Todos os recursos hídricos / energéticos são alimentados por 
energia solar e eólica.

Para nossos convidados 

serviços 
• Sua chegada 

• A segurança do hotel  

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente 
• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 com motorista 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 

• A hora de partida
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lavagem e limpeza 
A limpeza do quarto é feita a cada dois dias. Lembre-se de 
deixar suas instruções e a chave do seu quarto para a pessoa 
responsável pela casa. Para seus objetos de valor, um cofre 
está à sua disposição, se necessário. 

Você tem um cesto de roupa suja em cada quarto. As roupas 
são feitas a cada dois dias por turno, com os dias de limpeza. 
Como de costume em Casamance, cabe a você organizar 
com a pessoa encarregada das roupas. O preço é a seu 
critério, com um mínimo de 3000 Fcfa (ou 4,5 euros) por uma 
lavanderia média. 

Energia solar e eólica 
O Papayer Ecolodge é totalmente autônomo em energia. 
Produzimos nossa própria energia através da combinação de 
energia solar e eólica. Essa energia é 100% verde. 

Sua pegada de carbono no meio ambiente durante sua 
estadia em Papaya é insignificante. 

Isso tem algumas limitações ... obrigado por não usar 
secadores de cabelo. Como regra geral, não permitimos 
equipamentos elétricos que consumam mais de 1200W. 

Sempre desligue as luzes ao sair de quartos, banheiros e 
áreas comuns. 

Não deixe os ventiladores funcionando se não estiverem 
presentes. 

A energia solar nos permite extrair a água que alimenta todo 
o local. Temos uma reserva de 2000 litros de água. Se você 
não tiver água nos banheiros, não se preocupe, a piscina está 
vazia. Informe-nos que o enchimento leva alguns minutos 
antes que a água fique disponível novamente.

Para nossos convidados 

serviços 
• Sua chegada 

• A segurança do hotel  

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente em todos os pisos 

• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 com motorista 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 

• A hora de partida
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Viagens a Cap Skirring 
O Papayer Ecolodge oferece pequenas viagens de 4x4 para 
Cape Skirring e seus arredores durante o dia. Solicitamos um 
pacote de gasolina para este serviço: uso do 4x4 com 
motorista. 

Contar 10.000 Fcfa custa 15 euros por semana. Não hesite 
em contactar-nos se quisermos mudar para Cap Skirring. 

Excursões SAFARI CASAMANCE 
O Papayer Ecolodge oferece uma ampla variedade de 
excursões de descoberta "à la carte" e de acordo com seus 
centros de interesse. Planeje uma partida pela manhã após o 
café da manhã para retornar à tarde antes do jantar ou à 
tarde. Aqui estão alguns exemplos de excursões: 

- Visite Pointe Saint-Georges, garanta o Miradouro da 
Ascensão com mais de 25 metros de altura nas grandes 
queijeiras. Praia e peixes-boi na maré baixa. 

- Passeio de canoa nos bolongs, visite a ilha dos fetichistas, 
pare para almoçar em León para experimentar as ostras de 
mangue, porco e peixe grelhado. 

- Visita à ilha de Carabane: safari em 4x4 para Cachouane em 
Papis, embarque de canoa para Carabane. Almoço em 
Amat e visita à ilha. 

- Safari 4x4, para Boudédiète, corrico ou deitado nos bolongs 
selvagens de Boudédiète, na fronteira com a Guiné-Bissau. 

Locação 4x4 com motorista 
O Ecolodge Papayer pode alugar um 4x4 com motorista. Não 
hesite em contactar-nos se estiver interessado.

Para nossos convidados 

serviços 
• Sua chegada 

• A segurança do hotel  

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente em todos os pisos 

• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 

• A hora de partida
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Bar LE PAPAYER 
O Bar Papayer Ecolodge está à sua disposição, fica aberto até 
tarde da noite. Além das bebidas habituais, você pode 
saborear bebidas espirituosas locais: vinho de palma, 
bounouk, caju, bordon, sumo de soma ..., bem como 
coquetéis de frutas de acordo com as estações do ano. 
Nossos hóspedes podem convidar amigos, podemos 
fornecer transporte de / para Cap Skirring. 

restaurante lE PAPAYER 
- O restaurante do Papayer está à sua disposição. Oferecemos 

um prato diferente do dia e um menu à la carte todos os 
dias. Todos os produtos são frescos pela manhã. 

- Para alguns pratos, como lagostas e ostras de mangue, 
informe-nos com um dia de antecedência para que 
possamos nos acostumar. 

- Nossos hóspedes podem convidar amigos, podemos 
fornecer transporte de / para Cap Skirring. 

- Oferecemos especialidades locais: camarão, camarão, 
caranguejo, leitão grelhado, ... 

- A seu pedido, podemos organizar almoços de piquenique 
na praia e churrasco com lenha a gosto, peixe grelhado, 
caranguejos, espetos de camarão ... 

Shows e animações 
O Papayer Ecolodge organiza shows musicais noturnos e 
danças tradicionais, concertos, ... Com artistas locais de boa 

reputação. Não hesite em contactar-nos se estiver interessado.

Para nossos convidados 

serviços 
• Sua chegada 

• A segurança do hotel   

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente em todos os pisos 

• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 com motorista 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 
• A hora de partida
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a hora da partida 

Estamos disponíveis para transportá-lo para Cap Skirring em 
4x4 no dia da sua partida. 

Se necessário, também podemos acompanhá-lo a Ziguinchor 
ou a qualquer outro lugar pelo preço da corrida. Sinta-se à 
vontade para nos perguntar sobre todos os aspectos de 
logística e transporte. 

O Papayer Ecolodge está em contato com as agências de 
viagens da Casamance (Ziguinchor, Cap Skirring, etc.). Em 
caso de problemas com suas passagens aéreas ou barcos, 
não hesite em nos contactar para encontrar a solução correta. 

O momento da partida é sempre um momento complicado. 
Não devemos esquecer nada, verificar bilhetes e 
passaportes, etc. Não se preocupe, estamos à sua disposição 
para concluir os procedimentos mais recentes com confiança 
para aliviá-lo. 

Finalmente, para quem deseja, saiba que em Casamance é 
costume deixar uma dica para a equipe no momento da 
partida. 

Toda a equipe do Papayer está à sua disposição para 
melhorar este folheto. Embora não seja completamente 
exaustivo, tentamos fornecer as informações corretas para 
tornar a sua estadia a mais tranquila possível. Não hesite em 

nos enviar seus comentários. 

A equipe Le Papayer Ecolodge 

Para nossos convidados 

serviços 
• Sua chegada 

• A segurança do hotel   

• TV, Canal+, filmoteca… 

• Internet & wifi  

• Água quente em todos os pisos 

• Lavagem e limpeza 

• Energia solar e eólica 

• Viagens a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Locação 4x4 com motorista 

• Bar Le Papayer 

• Restaurante Le Papayer 

• Shows e animações 

• A hora de partida
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OBRIGADO PELA SUA VISITA 
PRAZER PARA O REVER 

LE  PAPAYER ECOLODGE 
« Lá tudo é ordem e beleza, luxo, calma e 

voluptuosidade » 

www.lepapayer.com 

Mar e natureza em Cap Skirring Casamance Senegal 

https://www.lepapayer.com/ecolodge-hotel-cap-skirring-casamance-senegal-pt/
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