MADAGASKAR - TSINGY, ALEJA
BAOBABÓW, KANAŁ PANGALANES I
BAJECZNY MAURITIUS
Cena: 7900 PLN + 2330 EUR

CENA OBEJMUJE:
przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Antananarywa, Port Louis – Warszawa
(z przesiadką)
przelot wewnętrzny na trasie Antananarywa – Morondava
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
transfery z i na lotnisko w Antananarywie oraz w Toliara
transport minibusem na całej trasie wycieczki na Madagaskarze
śniadania i obiadokolacje
safari 4×4 Morondava-Tsingy de Bemoapaka-Aleja Baobabów-Park Kirindy-Morondava
transport 4×4 w drodze do kanału Pangalanes
przepłynięcie kanału Pangalanes w wynajętej łodzi motorowej (od jeziora Rosoabe aż do
Toamasina), transfer z hotelu Les Jungles de Pangalanes do Palmarium i z powrotem
opiekę polskojęzycznego przewodnika
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
kosztów uzyskania wizy (ok. 30 EUR) – wiza uzyskiwana na granicy (on arrival)
biletów i przewodników w parkach narodowych i miejscach wymagających opłat za
zwiedzanie (180 EUR)
zwyczajowych napiwków dla obsługi (łącznie ok. 80 EUR)
obiadów i napojów do posiłków
ew. wycieczek fakultatywnych i sportów wodnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)

ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 430 EUR

Program:
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot na Madagaskar do Antananarywy, z
przesiadką w Paryżu lub Stambule, alternatywnie przez Frankfurt i Addis Abebę. W zależności
od wybranego połączenia, przylot tego samego dnia późnym wieczorem – zameldowanie w
hotelu po północy (połączenie przez Paryż) lub następnego dnia ok. godziny 14.00.
1. DZIEŃ: ANTANANARYWA
Po wylądowaniu i odprawie paszportowo-celnej nastąpi transfer do hotelu. Zameldowanie.
Jeżeli przylot nastąpi następnego dnia czas wolny, kolacja. Hotel BRAJAS 3*
2. DZIEŃ: Antananarywa – MORONDAVA
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Antananarywy. Poranne zwiedzanie ruin le Palais de la Reine
(Pałacu Królowej) wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, podziwianie
panoramy miasta oraz widoku na jezioro Anosy z punktu widokowego położonego wysoko,
ponad zabudowaniami miasta. Przejazd Aleją Niepodległości – główną aleją miasta. Następnie
transfer na lotnisko skąd wewnętrznymi liniami Air Magagascar polecimy do Morondava,
niedużego portowego miasta na środkowo zachodnim wybrzeżu Madagaskaru. Przylot
wczesnym popołudniem. Transfer do hotelu przy plaży nad kanałem Mozambickim. Czas
wolny, spacer po mieście, plażowanie. Wieczorem kolacja w słynącej z perfekcyjnie
podawanych owoców morza włosko-francuskiej restauracji. Hotel Aux Sables d Or
3*(bungalowy/pokoje)/plaża
3. DZIEŃ: Morondava – BEKOPAKA (TSINGY)
Rano, po bardzo wczesnym śniadaniu, początek Wielkiego Safari 4×4 i odjazd w kierunku
Bekopaka, miasteczka położonego w sąsiedztwie Naturalnego Rezerwatu Tsingów w
Bemaraha. Niecałe 100 kilometrów od wyjazdu z Morondavy, przepłyniemy promem rzekę
Tsiribihina. Obiad zjemy w Belo sur Tsiribihina. Dalsza droga w kierunku Tsingów, będziemy
mijali tereny pełne na wpół wyschniętych lasów, gdzieniegdzie będziemy widzieli baobaby.
Późnym popołudniem dotrzemy do Bekopaka. Zameldowanie w hotelu, kolacja, czas
wolny. Hotel Olympe de Bemaraha 3* (BUNGALOWY/pokoje)/basen
4. DZIEŃ: BEKOPAKA
Po śniadaniu wizyta w największym na Madagaskarze Parku Narodowym Tsingów w
Bemaraha wpisanym na listę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO – rezerwacie

Wielkich Tsingów Andamozavaky -najbardziej spektakularnej części rezerwatu. Fenomenalny,
górski Park Narodowy, gdzie wędruje się skalnymi labiryntami i dochodzi do punktów
widokowych z niesamowitym, księżycowym widokiem na wapienne iglice, dochodzącymi do
kilkudziesięciu metrów wysokości. Gdzieniegdzie pomiędzy szczytami rozpostarte są wiszące
mosty, po których na drugą stronę przejść mogą odważni, nie mający lęku wysokości turyści.
Wśród skał w leśnych kanionach żyje wiele endemicznych gatunków zwierząt, w tym lemury i
liczne kameleony. W dolnej części masywów Tsingy znajdują się liczne jaskinie. Przez
UNESCO rezerwat został zakwaliﬁkowany do Światowego Dziedzictwa Przyrody. W trakcie
wycieczki możliwość zorganizowania pikniku z jedzeniem i napojami. Trasa kończy się na
przełomie rzeki Manambolo. W godzinach popołudniowych powrót do hotelu. Kolacja, czas
wolny. Hotel Olympe de Bemaraha 3* (BUNGALOWY/pokoje)/basen
5. DZIEŃ: Bekopaka – Park Narodowy KIRINDY
Po śniadaniu powrót czekającymi na nas pojazdami 4×4 w kierunku Morondavy. Po
przekroczeniu promem rzeki Tsiribihina i zjedzeniu obiadu w w Belo sur Tsiribihina,
pojedziemy w kierunku Morondavy do Narodowego Parku Kirindi Mitea. W rezerwacie, na
obszarze chronionym ﬂora jest bardzo zróżnicowana. Szczególny walor parku stanowią trzy
gatunki baobabów, w tym niezwykle efektowny baobab Grandidiera. Wiele zwierząt
występujących w parku to endemity, które żyją tylko na jego obszarze. Można tutaj znaleźć
11 gatunków ssaków (z których 10 jest endemicznych), 47 gatunków ptaków (z których 33 są
endemiczne), 23 gatunki gadów (wszystkie endemiczne), 10 gatunków płazów i 90 gatunków
motyli. Dojazd do hotelu późnym popołudniem, zakwaterowanie, kolacja czas wolny. Hotel Le
Relais de Kirindi 3* (BUNGALOWY)/basen
6. DZIEŃ: Park Narodowy Kirindy – MORONDAVA
Po śniadaniu, wizyta w suchym lesie, pełnym Baobabów Parku Kirindi. Obserwacja lemurów i
jeżeli sprzyjać nam bedzie szczęście drapieżnych Fos. Odwiedzimy sławny baobab
zakochanych – splecione ze sobą dwa baobaby. Po obiedzie powrót do Morondavy słynną
Aleją Baobabów. Po południu dotarcie do Morondavy, do znanego już nam hotelu.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja. Hotel Aux Sables d Or 3*
(bungalowy/pokoje)/plaża
7. DZIEŃ: Morondava – ANTSIRABE
Po śniadaniu zmiana środka lokomocji na minibus, którym będziemy się poruszać aż do
momentu odlotu do Polski. Tego dnia wracać będziemy do Antsirabe. Obiad w lokalnej
restauracji. Późnym popołudniem przyjazd do Antsirabe. Zakwaterowanie, czas wolny. Kolacja
w znanej nam klimatycznej restauracji. Hotel Les Thermes d Antsirabe 3*/basen
8. DZIEŃ: Antsirabe – ANDASIBE

Rano, po śniadaniu, przejażdżka lokalnymi rikszami (pousse-pousse/pchaj-pchaj). Następnie
droga do Andasib przez stolicę Antananarywę. Droga przebiegać będzie przez malownicze
krajobrazy płaskowyżu czerwonej wyspy. Liczne bananowce, gdzieniegdzie ryżowe poletka.
Madagaskar ze swoimi wieloma odmiennymi strefami klimatycznymi stanowi odmienny od
wszystkiego świat. Po drodze odwiedzimy lokalne wytwórnie rzemieślnicze. Przewidziana jest
wizyta w tradycyjnej wytwórni aluminiowych naczyń w Ambatulambo. Po minięciu
Antananarywy zrobimy postój na obiad, następnie wizyta w ośrodku, gdzie zgromadzone są
liczne gatunki kameleonów i tropikalnych żab. Po minięciu Moramanga, handlowej
miejscowości na trasie przyjazd do znanego i licznie odwiedzanego przez podróżników hotelu
Feon ny Ala 2* (BUNGALOWY), kolacja w hotelu, czas wolny.
9. DZIEŃ: Andasibe – kanał PANGALANES – ANKANIN NOFY
Po śniadaniu, wcześnie rano, wizyta w Rezerwacie Analamazoatra i podziwianie unikalnej dla
Madagaskaru ﬂory, licznych gatunków storczyków, w tym wanilii oraz obserwacja
największego gatunku lemurów Indri-Indri. Po zwiedzaniu rezerwatu przerwa na kawę i droga
w kierunku Oceanu Indyjskiego do kanału Pangalanes. Będziemy świadkami zmieniającego
się krajobrazu z górskiego, półtropikalnego na tropikalny z charakterystycznymi drzewami
podróżnika i licznie występującymi bananowcami. W ciągu niecałych trzech godzin drogi,
powietrze z rześkiego stanie się wilgotne i ciepłe a wysokość nad poziomem morza, z
wyjściowego dla Andasibe prawie kilometra spadnie do blisko poziomu morza. Po obiedzie w
Brickaville, przesiadka do czekających pojazdów 4×4 i dojazd pełną nierówności trasą nad
słodkowodne jezioro Rosoabe, gdzie oczekiwać na nas będzie specjalnie zarezerwowana łódź.
Przeprawa przez system jezior trwać będzie prawie dwie godziny. Po drodze obserwować
będziemy dziewicze krajobrazy lasów porastających wybrzeża jezior i, na krótko przed
dopłynięciem do hotelu, zachód słońca. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Pangalanes
Jungle Nofy 3* (BUNGALOWY)/plaża
10. DZIEŃ: ANKANIN NOFY
Rano, po śniadaniu, przeprawa łodzią na drugą stronę jeziora Ampitabe i zwiedzanie
prywatnego, należącego do hotelu Palmarium, naturalnego rezerwatu lemurów. Następnie
krótka wizyta w okolicznej wiosce i powrót brzegiem jeziora do hotelu Palmarium na obiad. Po
obiedzie przeprawa przez jezioro i powrót do hotelu. Czas wolny, popołudniowe plażowanie.
Wieczorem kolacja. Hotel Pangalanes Jungle Nofy 3* (BUNGALOWY)/plaża
11. DZIEŃ: Ankanin Nofy – TOAMASINA (Tamatave)
Po śniadaniu przeprawa do Toamasina (Tamatave) zarezerwowaną łodzią. Po drodze
obserwacji lokalnych wiosek, idyllicznych widoków dzikiej, tropikalnej przyrody. Po
dopłynięciu do Toamasina przesiadka na czekający na nas nasz mały autobus i obiad w
mieście, największym porcie Madagaskaru. Objazd, zwiedzanie miasta z okien pojazdu.

Spacery, czas wolny, zakwaterowanie, kolacja. Hotel Neptun 4*/basen lub hotel Victoria
4*/basen – w zależności od dostępności.
12. DZIEŃ: Toamasina (Tamatave) – ANTANANARYWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Droga do Antananarywy. Przejazd przez plantację
palm, z owoców których wyrabia się olej palmowy. Będziemy mogli obserwować zmieniające
się krajobrazy, droga od Brackville do Antananarywy pnie się do góry, wśród serpentyn
będzie powoli się wznosić aż do wysokości prawie 1400 metrów n.p.m. Późnym popołudniem
przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu. Dla chętnych fakultatywne wyjście do
sławnego na Madagaskarze klubu nocnego – Hotel, Cabaret Le Glacier. Zakwaterowanie Hotel
BRAJAS 3*
13. DZIEŃ: Antananarywa – PORT LOUIS (MAURITIUS)
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, ostatnie zakupy pamiątek w drodze na lotnisko.
Pożegnanie z ekipą lokalnego operatora. Odprawa celno-paszportowa. Odlot na Mauritius. Po
przylocie transfer de hotelu. Obiekt położony jest nad brzegiem Oceanu Indyjskiego.
Mauritius, rajska wyspa, najbardziej znana ze wszystkich wysp Archipelagu Maskarenów. Jest
to przepiękne i jedyne w swoim rodzaju miejsce z turkusowoniebieską wodą, kryształowo
czystymi lagunami i drobno piaszczystymi, lśniąco biały plażami, wokół których dominują
krajobrazy z bujną roślinnością i plantacjami trzciny cukrowej. Na wyspie czekają na nas
wspaniałe atrakcje; można tutaj skosztować prawdziwych smakołyków kulinarnych, nurkować
głębinowo, uprawiać windsurﬁng oraz wędkarstwo na pełnym morzu, a także rozegrać partię
golfa, który jest jedną z najpopularniejszych dyscypliny sportu na wyspie. Proponujemy
zakwaterowanie w wybranych przez nas hotelach 3/4* na kolejne 4 noce (istnieje możliwość
zakwaterowania w innym hotelu 4* lub 5*). Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja. Hotel
Chantauvent Guest House 3*/basen/plaża l
14. DZIEŃ: MAURITIUS
Śniadanie. Następnie spotkanie z przedstawicielem lokalnego biura, który przekaże nam
informacje praktyczne oraz informacje o lokalnych wycieczkach. Czas na plażowanie oraz
korzystanie z infrastruktury hotelu. Kolacja. Hotel Chantauvent Guest House
3*/basen/plaża
15. DZIEŃ: MAURITIUS
Po śniadaniu, jako opcja fakultatywna – wyjazd na wycieczkę po południowo-zachodniej części
wyspy (wycieczka może się odbywać w inny dzień, dokładna data będzie podana na
spotkaniu informacyjnym). Wspaniała jazda podczas której towarzyszy nam piękno przyrody.
Po przejściu przez La Morne, La Prairie i Maconde dojedziemy do malowniczej miejscowości
Chamarel, w której odwiedzimy najwyższy wodospad na wyspie. Bajeczne miejsce, którego

nie da się opisać, słynie m.in. ze swoich malowniczych zakątków i atrakcji przyrodniczych w
jego sąsiedztwie, wśród nich jest siedmiokolorowa ziemia, wodospady i Park Black River
Gorges, który jest bogaty w ﬂorę i faunę. Ale to nie koniec wrażeń, udamy się nad święte
jezioro Grand Bassin, które jest najważniejszym miejscem kultu dla Hindusów mieszkających
na wyspie. Ostatnim przystankiem będzie postój na kraterze Trou aux Cerfs, dzięki czemu
zobaczymy wyspę ze wszystkich stron. Powrót do hotelu. Kolacja. Dla osób chcących spędzić
czas inaczej czas na plażowanie oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. Dzień można miło
spędzić na najpiękniejszych plażach, wśród egzotycznej i niespotykanej nigdzie indziej
roślinności. Czas dla pasjonatów nurkowania. Możliwość odwiedzania dyskotek, w których
zabawa trwa do białego rana. Kolacja. Hotel Chantauvent Guest House 3*/basen/plaża
16. DZIEŃ: MAURITIUS
Po śniadaniu dzień wolny. Dla chętnych fakultatywnie możliwość zorganizowania rejsu
luksusowym katamaranem, żeby podziwiać liczne stada delﬁnów. Podczas rejsu jest
możliwość przypowierzchniowego nurkowania. Hotel Chantauvent Guest House
3*/basen/plaża
17. DZIEŃ: Port Louis – odlot do Polski
Po śniadaniu ostatnie ewentualne zakupy pamiątek. Później w zależności od godziny odlotu
obiad w restauracji blisko lotniska lub bezpośredni transfer na lotnisko. Odprawa celnopaszportowa. Odlot do Polski z międzylądowaniem w jednym z europejskich portów
tranzytowych.
18. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy.

