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KLASSISKA MADAGASKAR – dagsprogram 13 dagar 

 
• Lemurer och vacker natur med denna resa till södra och östra 

Madagaskar 
• Nationalparkerna Ranomafana och Isalo med lemurer 
• Andasibe-Mantadia nationalpark 
• 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 3 t 
Efter besök vid en lemurpark avreser ni söder-
ut. Ni färdas genom ett landskap med låga 
berg och risfält. Sightseeing i “Vattenstaden” 
Antisrabe, så kallad på grund av ett antal na-
turliga källor och två kratersjöar.  
Övernattning på ert hotell. 

Dag 3     v 5 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 



                                          
 

 

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 natio-
nalparken Isalo med sina sandstensformatio-
ner och säregna fauna och flora. Här finns röd-
huvad brun lemur, ringsvanslemur och sifaka-
lemur. 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. Besök i den botaniska trädgården i 
Toilara. Ni flyttar över till fyrhjulsdrivna 
fordon för den sista biten ner till Ifaty, en oas 
invid Indiska oceanen som skyddas av ett 
korallrev. Övernattning i ert hotell där. 
 
Dag 8     
Ni kan ha lata timmar vid oceanens strand, 
vandra till en fiskarby eller (ingår ej) besöka 
det närbelägna Renialareservatet med baobab-
träd och rikt fågelliv. Ni övernattar i Ifaty. 

Dag 9    v 1,5 t    ñ 2 t 
Koppla av vid stranden på förmiddagen. 
Senare tar ni ett flyg till Antananarivo och har 
transfer till ert hotell.  
 
Dag 10    v 3 t  
Efter frukost går färden till Andasibe-
Mantadia nationalpark genom ett landskap 
med terrasserade risodlingar, vattenfall och 
bergskammar. På vägen kan ni stanna vid 
Marozevoparken med kameleonter. Andasibe 
hyser en ursprunglig regnskog med 11 olika 
arter av lemurer och en enorm biologisk 
mångfald. Efter incheckning vid hotellet blir 
det en kvällspromenad i parken för att se 
några av de nattlevande lemurerna. 
 
Dag 11  
Under dagen vandring längre in i parken för 
att se några av de större lemurarterna som 
Guldkronad Sifaka och Indri, den allra största 
lemuren. Under eftermiddagen besök i den 
privata parken i Vasona. Övernattning i ert 
hotell vid Andasibe. 
 
Dag 12  v 3 t  
Under dagen vandring Efter frukost färd 
tillbaka till huvudstaden. Om tiden medger 
besök vid Ambohimanga, ett kungapalats 2 
mil norr om staden. Ni kan också besöka 
lokala marknader för souvenirer. Ni har 
dagrum på ett hotell. Transfer till flygplatsen 
och ert flyg tillbaka hem. 
 
Dag 13     
Efter byte av flyg återvänder ni till Sverige.  
 
INGÅR: Alla transfers, inrikes flyg, inträde till 
specificerade parker och lokala guider där. 
Hotell med bed & breakfast. 
 
INGÅR EJ: Internationellt flyg. Ej speci-
ficerade måltider. Drycker.  Visum, dricks. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 


