KLASSISKA MADAGASKAR – dagsprogram 14 dagar

• Lemurer och vacker natur med denna resa till södra och östra
Madagaskar
• Nationalparkerna Ranomafana och Isalo med lemurer
• Andasibe-Mantadia nationalpark
• Pangalaneskanalen och sedan flyg till ön Sainte Marie för några
dagars avkopplande sol och bad.
• Rikt kulturliv i städer och på landsbygden
• Välj mellanklasshotell eller bästa hotell
• Var beredd på transporter på skakiga vägar vissa dagar, men
äventyr utöver det vanliga!
Dag 1 v 30 min
Ni reser tidigt från Sverige eller Köpenhamn
via Paris och sedan vidare mot Antananarivo
på Madagaskar. Ni anländer sent på kvällen
och eskorteras till ert hotell.
Dag 2 v 4 t
Efter besök vid en lemurpark avreser ni söderut. Ni färdas genom ett landskap med låga
berg och risfält. Sightseeing i “Vattenstaden”
Antisrabe, så kallad på grund av ett antal naturliga källor och två kratersjöar.
Övernattning på ert hotell.
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Dag 3 v 6 t
Efter frukost avfärd mot nationalparken
Ranomfana. På vägen stannar ni till i staden
Ambositra för att se lokalt tillverkade
träskulpturer och föremål. När ni nått hotellet
och intagit er middag följer en vandring in i
nationalparken för att se nattlevande djur.
Dag 4 v 2 t
Efter frukost vandrar ni i Ranomafana med sin
enastående mångfald av lemurer, fåglar,
kameleonter, grodor, orkidéer, olika
medicinalväxter och mycket mer. Efter lunch
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Dag 9 v 4 t
Färden går till Andasibe-Mantadia
nationalpark genom ett landskap med
terrasserade risodlingar, vattenfall och
bergskammar. Parken hyser en ursprunglig
regnskog med 11 olika arter av lemurer och en
enorm biologisk mångfald även i övrigt. Efter
incheckning vid hotellet blir det en
kvällspromenad i parken för att se några av de
nattlevande lemurerna.

avfärd mot Fianarantsoa, Betsileofolkets
huvudstad. Övernattning i ert hotell i staden.
Dag 5 v 5 t
Ni avreser tidigt mot Ranohira, men stannar
på vägen i Ambalavao som är handelscentrum
i södra delen av ön och Betsileoregionen. Här
finns en mångfald av lokalt hantverk. Därefter
besöker ni Anja nationalpark där ni kan se den
karaktäristiska ringsvansade lemuren. Ni når
Ranohira och tar in på ert hotell där.
Dag 6 v 30 min
Hela denna dag ägnar ni åt att utforska nationalparken Isalo med sina sandstensformationer och säregna fauna och flora. Här finns rödhuvad brun lemur, ringsvanslemur och sifakalemur. Övernattning i ert hotell i Ranohira.
Dag 7 v 4 t
Avfärd mot Toilara, staden i sydväst vid
Oceanen. Färden går genom ett varierat
landskap med hög växtlighet. Besök i den
botaniska trädgården i Toilara. Övernattning i
ert hotel.
Dag 8 ñ 2 t
Efter frukost flyg tillbaka till huvudstaden
Antananarivo. Ni möts vid flygplatsen och
eskorteras till ert hotell.

Dag 10 v 5 t
Under dagen vandring längre in i parken för
att se några av de större lemurarterna som
Guldkronad Sifaka och Indri, den allra största
lemuren. Senare vidare med bil mot kusten
och sedan båt i en kanal till Akanin’ Ny Nofy
(vilket betyder ett bo av drömmar) och ert hotell.
Dag 11
Hela denna dag kan ni ägna åt att utforska den
vackra Ampitabesjön och den privata
Palmariumparken där ett stort antal olika
lemurer finns. Ni övernattar på ert hotell vid
Akanin’ Ny Nofy.
Dag 12 ñ 20 min
Ni färdas på motorbåt utmed
Pangalaneskanalen till staden Tamatave
(Toamasina). Ni eskorteras till flygplatsen för
vidare flyg till ön Sainte Marie. Ni möts vid
flygplatsen och eskorteras till ert hotell.
Dag 13 – 14
Dessa dagar kan ni ägna åt att sola, bada och
snorkla vid Sainte Marie.
Dag 15 ñ 60 min
Ni flyger under dagen tillbaka till Antanarivo.
Besök vid en marknad för handarbeten. Middag och därefter incheckning vid flygplatsen
för nattflyg mot Europa.
Dag 16
Efter byte i Paris åter till Sverige
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes

