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Welkomstboekje - Welcome Booklet

HOTEL LE PAPAYER
ECOLODGE AAN ZEE
CAP SKIRRING CASAMANCE
SENEGAL
« Daar is alles orde en schoonheid, rustige
luxe en plezier»
www.lepapayer.com
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Voor onze gasten

diensten

Uw aankomst

In dit welkomstboekje kunt u een groot aantal elementen
lezen om de juiste werking van de Ecolodge te begrijpen.
Uw aankomst op de Papaya kan in het droge seizoen direct

• Uw aankomst

aan de rijstvelden worden gedaan, maar ook aan het strand

• Veiligheid

Maya Beach naar Diembering (noorden) om Papaya te

• TV, Canal+, Films Biblio…

halen met 4x4 in het Maya Hotel. Op dezelfde manier

• Internet & Wifi
• Warm water
• Linnen en schoonmaak
• Zonne- en windenergie
• Uitstapjes naar Cap Skirring

met de taxi naar het hotel Maya. Het is 15 minuten lopen van
bereiken. Natuurlijk staan wij tot uw beschikking om u op te
kunnen we u in 4x4 op de contactpunten zetten waar de taxi
u kan herstellen om te circuleren zoals u wilt.
Tijdens het regenseizoen hebben we alleen toegang via het
strand. Traditionele rijstteelt is heilig en de toegang tot
rijstvelden is gereguleerd.

De beveiliging van het hotel

• Safari tour Casamance

Roken is niet toegestaan in de kamers op de eerste

• 4x4 verhuur & chauffeur

bosbranden en barbecues strikt verboden in de Papayer

• Bar Le papayer
• Restaurant Le Papayer
• bezienswaardigheden
• Het tijdstip van vertrek

verdieping vanwege het rieten dak. Op dezelfde manier zijn
Ecolodge. Op uw verzoek organiseren wij kampvuren en
barbecues op het strand.
Een complete apotheekdoos staat tot uw beschikking. Aarzel
niet om het personeel te vragen of u overlast of
gezondheidsproblemen heeft. Kleine onschadelijke
problemen kunnen snel degenereren en moeilijk te
behandelen worden. Neem geen risico's. Spreek snel.
Wat betreft zwemmen op zee, we verbieden de toegang tot
het strand voor niet-begeleide kinderen. De zee is zo mooi
dat het altijd gevaarlijk kan zijn. Indien nodig staat onze
conciërge tot uw beschikking om u naar het strand te
begeleiden.
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TV, Canal+, film-bibliotheek ...

Je hebt in de woonkamer een HD-tv en een stereo
bluetooth. Als u foto's en films van uw verblijf wilt bekijken,
volstaat het om een USB-sleutel met uw gegevens te
verbinden of om de Google chromeCast te doorlopen: u

• Uw aankomst

kunt dus al uw foto's en video's rechtstreeks via uw

• Veiligheid

Een filmbibliotheek van ongeveer 500 films is ook

smartphone op de HDTV bekijken .

• TV, Canal+, Films…

beschikbaar voor zelfbediening. Aarzel niet om het

• Internet & Wifi

bekijken.

• Warm water

apparaat om aangrenzende kamers niet te storen.

personeel te vragen hoe ze de films van uw keuze kunnen
Sluit voor insomniacs een beschikbare headset aan op het

• Linnen en schoonmaak
• Zonne- en windenergie
• Uitstapjes naar Cap Skirring
• Safari tour Casamance
• 4x4 verhuur & chauffeur

Internet & wifi

Het internet in Senegal is niet onbeperkt. De Papaya biedt
zijn gasten 3 GB aan gegevens per dag. Dat is meer dan
genoeg om zijn e-mails te controleren, WhatsApp etc. te
gebruiken Als uw internetverbruik dagelijks meer dan 3 GB
aan gegevens vereist, is het aan u om het over te nemen. Het
wifi-wachtwoord wordt bij aankomst aan u meegedeeld.

• Bar Le papayer

Bedankt dat je het aan niemand hebt gedistribueerd.

• Restaurant Le Papayer

Aarzel niet om het personeel deze vragen te stellen. De

• Bezienswaardigheden
• Het tijdstip van vertrek

verbinding is uitstekend, maar lijdt soms aan gevaren die
niet de onze zijn.
Vergeet ten slotte niet om uw automatische updates op uw
smartphones en tablets uit te schakelen om het pakket op te
slaan.

Warm water op alle verdiepingen

De Papayer Ecolodge heeft een zonneboiler die alle
badkamers 24 uur per dag van warm water voorziet Alle
water/energiebronnen worden aangedreven door zonne- en
windenergie.
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Linnen en schoonmaak

De kamer wordt om de dag schoongemaakt. Vergeet niet
om uw instructies en de sleutel van uw kamer over te laten
aan de persoon die de leiding heeft over het huishouden.
Voor uw waardevolle spullen staat een kluis tot uw

• Uw aankomst

beschikking indien nodig.

• Veiligheid

andere dag gedaan in ploegendienst met de dagen van

Je hebt een wasmand in elke kamer. Het linnen wordt om de

• TV, Canal+, Films Biblio…

schoonmaken. Zoals gebruikelijk in Casamance, is het aan

• Internet & Wifi

is voor het linnen. De prijs is naar eigen goeddunken, met

• Warm water

• Linnen en schoonmaak

jou om te organiseren met de persoon die verantwoordelijk
een minimum van 3000 Fcfa (of 4,5 euro) voor een
gemiddelde was.

Zonne-energiecentrale

• Zonne- en windenergie

De Papayer Ecolodge is volledig autonoom in energie. We

• Uitstapjes Cap Skirring

produceren onze eigen energie door zon en wind

• Safari tour Casamance
• 4x4 verhuur & chauffeur
• Bar Le papayer
• Restaurant Le Papayer
• bezienswaardigheden
• Het tijdstip van vertrek

gecombineerd. Deze energie is 100% groen.
Uw ecologische voetafdruk op het milieu tijdens uw
verblijf op Papaya is te verwaarlozen.
Dit heeft een beperking ... bedankt dat je geen föhn
gebruikt. In de regel staan we geen elektrische apparatuur
toe die meer dan 1200W verbruikt.
Doe altijd lichten uit bij het verlaten van slaapkamers,
badkamers en gemeenschappelijke ruimtes.
Laat de fans alsjeblieft niet draaien als je niet aanwezig bent.
De zonne-energie stelt ons in staat om water te trekken dat de
hele site voedt. We hebben een reserve van 2000 liter water.
Als u geen water in de badkamers heeft, raak dan niet in
paniek, het zwembad is leeg. Laat het ons weten, het vullen
duurt enkele minuten voordat het water weer beschikbaar is.
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Uitstapjes NAAR Cap Skirring

De Papayer Ecolodge biedt overdag kleine 4x4-reizen naar
Cape Skirring en de omgeving. Voor deze service vragen we
een benzinepakket: gebruik van de 4x4 met chauffeur. Tel
10.000 Fcfa is 15 euro voor een week.

• Uw aankomst
• Veiligheid
• TV, Canal+, Films Biblio…
• Internet & Wifi
• Warm water
• Linnen en schoonmaak
• Zonne- en windenergie

• Uitstapjes Cap Skirring
• Safari tour Casamance
• 4x4 verhuur & chauffeur
• Bar Le papayer
• Restaurant Le Papayer
• Bezienswaardigheden
• Het tijdstip van vertrek

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als we naar Cap
Skirring willen verhuizen.

SAFARI TOUR CASAMANCE

De Papayer Ecolodge biedt een breed scala aan
ontdekkingsexcursies "à la carte" en dat volgens uw
interessecentra. Plan een vertrek in de ochtend na uw ontbijt
voor een terugkeer in de avond vóór het diner of in de
middag. Hier zijn enkele voorbeelden van excursies:

- Bezoek Pointe Saint-Georges, beveilig Ascension Belvedere
tot meer dan 25 meter hoog in de grote kaasmakers. Strand
en zeekoeien bij eb.

- Kanovaren in de bolongs, bezoek het eiland fetisj, lunchstop
in Leon om de oesters van mangroven, varkens en gegrilde
vis te proeven.

- Bezoek aan het eiland Carabane: 4x4 safari naar Cachouane
op Papis, instappen per kano naar Carabane. Lunch in Amat
en bezoek aan het eiland.

- Safari 4x4, tot Boudédiète, trollend of liggend in de wilde
bolongs van Boudédiète op de grens met Guinee-Bissau.
4x4 verhuur & chauffeur

4x4 verhuur & chauffeur

Papayer Ecolodge kan een 4x4 met chauffeur huren. Aarzel
niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt.
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Bar LE PAPAYER

De Papayer Ecolodge Bar staat tot uw beschikking, deze is 's
avonds laat geopend. Naast de gebruikelijke drankjes, kunt u
lokale sterke dranken proeven: palmwijn, bounouk,
cashewwijn, bordon, sumsum ... evenals fruitcocktails

• Uw aankomst

volgens de seizoenen. Onze gasten kunnen vrienden

• Veiligheid

Skirring.

• TV, Canal+, Films Biblio…
• Internet & Wifi
• Warm water
• Linnen en schoonmaak
• Zonne- en windenergie

uitnodigen, wij kunnen zorgen voor vervoer van / naar Cap

Restaurant lE PAPAYER

Het restaurant van het Papayer staat tot uw beschikking. Wij
bieden elke dag een ander dagschotel en een à la carte
menu. Alle producten zijn 's ochtends vers.
Laat het ons een dag van tevoren weten voor sommige
gerechten, zoals kreeften en mangrove-oesters, zodat we

• Uitstapjes naar Cap Skirring

eraan kunnen wennen.

• Safari tour Casamance

Onze gasten kunnen vrienden uitnodigen, wij kunnen zorgen

• 4x4 verhuur & chauffeur

• Bar Le papayer
• Restaurant Le Papayer
• Bezienswaardigheden
• Het tijdstip van vertrek

voor vervoer van / naar Cap Skirring.

- Wij bieden lokale specialiteiten: garnalen, langoesten,
krabben, gegrild speenvarken, ...

- Op uw verzoek organiseren we picknicklunches op het
strand en barbecue met brandhout naar smaak, gegrilde vis,
krabben, garnalen spiesjes, ..

Bezienswaardigheden

De Papayer Ecolodge organiseert avondshows van muziek
en traditionele dansen, concerten, ... Met lokale artiesten van
goede bekendheid. Aarzel niet om contact met ons op te
nemen als je interesse hebt.
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• Uw aankomst

Het tijdstip van vertrek
Wij staan tot uw beschikking om u 4x4 op de dag van vertrek
naar Cap Skirring te vervoeren.

• Veiligheid

Indien nodig kunnen we u ook vergezellen naar Ziguinchor

• TV, Canal+, Films Biblio…

of elders voor de prijs van de race. Aarzel niet om ons te

• Internet & Wifi
• Warm water

vragen over alle aspecten van logistiek en transport.
De Papayer Ecolodge staat in contact met reisbureaus van
Casamance (Ziguinchor, Cap Skirring, enz ...) In geval van

• Linnen en schoonmaak

problemen met uw vliegtickets of boten, aarzel niet om

• Zonne- en windenergie

vinden.

contact met ons op te nemen om de juiste oplossing te

• Uitstapjes naar Cap Skirring

Het moment van vertrek is altijd een ingewikkeld moment.

• Safari tour Casamance

We moeten niets vergeten, de tickets en paspoorten

• 4x4 verhuur & chauffeur

beschikking om de laatste formaliteiten met vertrouwen af te

controleren, enz. Maak je geen zorgen, we staan tot je

• Bar Le papayer

ronden om je te ontlasten.

• Restaurant Le Papayer

Eindelijk voor degenen die dat wensen, weet dat het

• bezienswaardigheden

team op het moment van vertrek.

• Het tijdstip van vertrek

gebruikelijk is in Casamance om een fooi te geven aan het

Het hele team van Papayer blijft tot uw beschikking om dit
boekje te verbeteren. Hoewel niet volledig, probeerden we u
de juiste informatie te geven om uw verblijf zo vredig
mogelijk te maken. Aarzel niet om ons uw opmerkingen te
sturen.
Het Papayer Ecolodge-team
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BEDANKT VOOR UW BEZOEK
PLEZIER OM HET TE HERZIEN

LE PAPAYER ECOLODGE
« Daar is alles orde en schoonheid, rustige
luxe en plezier »
www.lepapayer.com
Aan zee bij Cap Skirring in Casamance Senegal

