MADAGASKAR ZACHODNI - TSINGY, ALEJA
BAOBABÓW, PARK W RANOMAFANA I
ISALO
Cena: 7900 PLN + 2300 EUR

CENA OBEJMUJE:
przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Antananarywa – Warszawa (z
przesiadką)
przelot wewnętrzny na trasie Toliara – Antananarywa
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
transfery z i na lotnisko w Antananarywie oraz w Toliara
transport minibusem na całej trasie
śniadania i obiadokolacje
4-dniowe Safari 4×4 Morondava-Tsingy de Bemoapaka-Aleja Baobabów-Park KirindyMorondava
wycieczkę wozami w Parku Baobabów Renalia
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 (200 EUR)
zwyczajowych napiwków dla obsługi (łącznie ok. 90 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: 440 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 – ANDASIBE
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. Po
opuszczeniu stolicy, około południa zrobimy postój na obiad, następnie wizyta w ośrodku,
gdzie zgromadzone są liczne gatunki kameleonów i tropikalnych żab. Po minięciu
Moramanga, dotrzemy do hotelu, gdzie po zameldowaniu i krótkim odpoczynku pojedziemy
do prywatnego rezerwatu Vakona, który położony jest na licznych wysepkach zamieszkałych
przez całe kolonie lemurów, głównie białych lemurów wari i rudych safaki. Pirogami
przeprawimy się na największą z wysepek – wyspę Vakona, zwaną wyspą lemurów. Spędzimy
około godziny głównie wypatrując i bawiąc się z lemurami, które nastawione są przyjaźnie i
chętnie wskakują na ramię lub głowę odwiedzających. Wieczorem powrót do hotelu na obiad i
nocleg. Czas wolny. Hotel Feon ny Ala 2*/bungalowy – hotel klimatyczny
3. DZIEŃ: Andasibe – ANTSIRABE
Po śniadaniu, wcześnie rano wizyta w Rezerwacie Analamazoatra zwanym też Perinet i
podziwianie unikalnej dla Madagaskaru ﬂory, licznych gatunków storczyków, w tym wanilii
oraz obserwacja największego gatunku lemurów Indri Indri. Oczywiście poza Indri atrakcją są
wszystkie zamieszkujące tu lemury (aż 11 gatunków na terenie parku). Podczas porannej
wędrówki wypatrywać będziemy szarych Hapalemurów, lemurów wełnistych Avahi,
Eulemurów, lemurów myszatych oraz oczywiście Indrisów, które oznajmiają swoją obecność
donośnym wyciem. Po zwiedzaniu rezerwatu, przerwa na kawę i droga w kierunku Antsirabe,
miasta położonego w odległości 300 kilometrów od Andasibe. Po minięciu Antananarywy,
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. Późnym popołudniem dojazd do Andasibe, dawnej
francuskiej stacji klimatycznej, niegdyś bardzo znanego i licznie uczęszczanego kurortu, gdzie
czas częściowo zatrzymał się w czasach kolonialnych. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
Kolacja przewidziana jest w pełnym malgaskiego czaru lokalu słynącym z występujących
często w nim grup kabaretowych oraz zespołów muzycznych. Hotel Les Thermes d
Antsirabe 3*/basen
4. DZIEŃ: Antsaribe – MORONDAVA
Po bardzo wczesnym śniadaniu wyruszymy w drogę do Morondava, miasta-portu położonego
na zachodnim wybrzeżu wyspy. Po drodze wizyta postój przy jeziorze Tritriva, obiad w
lokalnej restauracji. Późnym popołudniem przyjazd do Morondava. Zakwaterowanie, czas
wolny. Wieczorem kolacja w sławnej z perfekcyjnie podawanych owoców morza włoskofrancuskiej restauracji. Hotel Aux Sables d Or 3* (bungalowy/pokoje)/plaża
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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
10. DZIEŃ: Antsirabe – RANOMAFANA
Po śniadaniu droga na południe – przejazd wśród jedynych w swoim rodzaju wzniesień i
zboczy górskich, gdzie kolor rdzawo-czerwony dominuje wśród zieleni pól ryżowych
przyklejonych do zaokrąglonych zboczy. Podziwianie piętrowych chat Malgaszów,
zbudowanych z laterytowego podłoża przekształconego w cegły. Krótki postój w „Zamaﬁry
arts shop” w Ambositra – pracowni oryginalnych rzeźb w drewnie, głównie palisandrze,
hebanie i drzewie różanym. W Ambositra przewidziany jest także czas wolny i zjedzenie
obiadu. Późnym południem dotarcie do Ranomafana do naszego hotelu położonego w pobliżu
madagaskarskiej dżungli. Zakwaterowanie, kolacja nocleg. Hotel CENTREST HOTEL
3*/basen

11. DZIEŃ: Ranomafana – FIARANANTSOA
Po śniadaniu piesze zwiedzanie Parku Narodowego Ranomafana wpisanego na listę
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO, na które poświecimy większość dnia.
Przewidziana jest wycieczka nazywana trasą Vatoharanana przebiegająca przez pierwotny,
wilgotny las tropikalny. Wędrować będziemy wśród wzgórz, terenem ze zmienną, malowniczą
morfologią. W najniższych miejscach, tereny parku położone są na poziomie 400 m n.p.m. a
w najwyższych przekraczają 1400 metrów n.p.m.. W parku znajdują się endemiczne i
zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Przez park przepływa wiele rzek, które są dopływami
rzeki Namorona. W parku znajdują się wody uzdrowiskowe, które pozwalają na zabiegi
lecznicze. Wśród zwierząt żyjących odnotowano 115 gatunków ptaków, 90 gatunków motyli,
98 gatunków płazów, 62 gatunków gadów oraz 12 gatunków lemurów. Tego dnia spotkamy
kilka gatunków lemurów w szczególności Varecia Variegata, kolorowe żabki i liczne ptaki.
Będziemy podziwiali rozlewiska przepływających przez park rzek i występujących tu
wodospadów. Wczesnym popołudniem wyjazd do Fiarantsoa. Pod wieczór zakwaterowanie w
hotelu, odpoczynek. Kolacja. Hotel VANNIE 3*
12. DZIEŃ: Ranomafana – RANOHIRA (PARK W ISALO)
Śniadanie w hotelu. Po drodze wizyta w tradycyjnej fabryce papirusowej „Antaimaro’s” i
manufaktury słynącej z lokalnej produkcji jedwabiu z kokonów dzikich oraz hodowlanych
jedwabników. Dalsza droga wśród winnic, pól papirusowych, niezwykłych grot i formacji
górskich. Krótka wizyta na miejscowym bazarze znanym z roślin leczniczych. Później dalsza
droga. Z licznymi zakrętami, będziemy zjeżdżali ku równinom przez Horombe Plateau,
dzielące prekambryjski wysokogórski płaskowyż i południową, równinną zbudowaną z
formacji osadowych cześć Madagaskaru. Zmieniać się będzie klimat i roślinność. Powietrze z
względnie rześkiego stanie się cieplejsze i łagodniejsze. Na równinach dominować będą trawy
i karłowate krzewy. Pod wieczór dotrzemy do Ranohira. Zakwaterowanie i nocleg. Hotel H1
Ranohira/Isalo Ranch 3* BUNGALOWY/BASEN (w zależności od dostepności)
13. DZIEŃ: RANOHIRA (PARK W ISALO)
Rano przejazd na klif. Piesza wędrówka przez jedyny w swoim rodzaju Park Narodowy Isalo.
Park słynie przede wszystkim z malowniczych ostańców skalnych, utworzonych z piaskowców
triasowej formacji Isalo. Budują go białe piaskowce z warstwowaniami dużej skali (1-10
metrów), wyszczerbione przez erozję z panoramicznymi widokami. Otaczająca nas przestrzeń
zachwyca. Dojście do „kanionu małp”. Drogą wśród formacji skalnych, jakbyśmy znaleźli się
na innej planecie, o poszarpanych kształtach, widocznym uwarstwieniu budujących je jasnych
piaskowców. W porze deszczowej roślinność jest silnie ukwiecona a trawy są soczyście
zielone. Latem roślinność przypomina swoim żółtym, często złotym odcieniem sawanny
zachodniej Afryki. W rezerwacie rosną spotykane jedynie tutaj endemiczne gatunki aloesów.

Po kąpieli w naturalnie powstałym basenie, wypłukanym w skale przez wody wpadającego do
niego niedużego wodospadu udamy się w dalszą pieszą wędrówkę terenem, gdzie wśród
powszechnie rosnących traw spotykać będziemy karłowate formy Pachypodium rosulatum,
który przypomina rosnący do góry nogami baobab, zwany potocznie „stopą słonia” . Po
dwóch godzinach dotrzemy do jaru. Kilkaset metrów poniżej, ścieżką, czasem schodami
wykutymi przez Malgaszy dotrzemy do lasu, w którym powitają nas lemury Catta i
największe, dochodzące do 90 cm przypominające misie Koala Indri Indri. Pół godziny drogi
przez tropikalny las i dotrzemy do kolejnych naturalnych basenów, tym razem zasilanych
większymi wodospadami, gdzie chętni będą mogli się odświeżyć i odpocząć w cieniu.
Następnie powrót. U wrót Parku czekać będzie na nas nasz minibus. Przystanek u Stóp
Królowej Isalo. Kolacja w restauracji w Ranohira szczycącej się doskonałymi steakami z Zebu.
Nocleg w hotelu. Hotel H1 Ranohira/Isalo Ranch 3* BUNGALOWY/BASEN (w zależności od
dostępności)
14. DZIEŃ: Ranohira (Isalo) – TOLIARA (TULEAR) – IFATY
Po śniadaniu dalsza droga na południe w kierunku Toliara (Tulear). Wizyta w kopalni szaﬁrów i
odwiedziny miasteczka Ilakaka słynnego ze swoich drogocennych kamieni, gdzie prawo
zamiera po zapadnięciu nocy. Po drodze spotkamy również tzw. miasteczka grzyby założone
przez wciąż napływających nowych poszukiwaczy skarbów-górników. Po drodze pierwsze
wielkie baobaby, które od tego momentu będą nam towarzyszyć przez większość naszego
pobytu. Kilkanaście kilometrów przed Tulearem odwiedzimy Park botaniczny Arboretum
d’Antsokay – słynny ze względu na zgromadzoną tu ﬂorę, w szczególności kilka gatunków z
sześciu występujących na Madagaskarze baobabów oraz innych, licznych sukulentów – roślin
gromadzących podobnie jak baobaby wodę w swoich pniach. Następnie dojedziemy do
miasta Toliara. Krótkie zwiedzanie miasta i transfer do hotelu w Ifaty. Zakwaterowanie w
hotelu. Hotel znany jest z międzynarodowej klienteli, jest bardzo popularny i choć trochę
rustykalny, jest niesamowicie klimatyczny. Serwowana kuchnia świeże owoce morza,
uprzejmość personelu i możliwość zorganizowania wielu eskapad w tym morskich, jak
nurkowanie czy połów ryb, powoduje, że obiekt ten jest godny uwagi i w pełni podkreśla
malgaską egzotykę i czar tego kraju. Czas wolny i odpoczynek, kolacja. Hotel VILLA
MAROLOKO 2* BUNGALOWY / POKOJE / PLAŻA
15. DZIEŃ: IFATY
Po śniadaniu udamy się do lasu-rezerwatu Reniala, rozciągającego się na powierzchni około
60 hektarów lasu baobabów, w którym spotkamy licznie występujące tu gatunki
endemicznych ptaków oraz przedstawicieli gadów, w tym żółwi i węży. Dodatkową atrakcję
stanowią żyjące tu lemury. Królem lasu jest niezaprzeczalnie żyjący już ponad 1500 lat
baobab o niewyobrażalnie wielkiej średnicy. Większość podróży po lesie odbędziemy w

prymitywnych zbitych z desek wozach zaprzęgniętych w jedno lub dwie krowy Zebu, które
przy pisku kół i podskokach na dziurawej drodze przeniosą nas w pełen czaru i autentyzmu
świat pradawnego Madagaskaru. Po powrocie do hotelu czas wolny na zwiedzanie
okolicznych atrakcji, spacery i plażowanie. Fakultatywnie możliwość uprawiania sportów
wodnych, snorkelingu, połowu dużej ryby wynajętym stateczkiem czy nurkowania w kanale
Mozambickim i podziwiania niesamowitej w swoich kolorach i zróżnicowaniu ﬂory i fauny
morskiej. Rozkosze kulinarne w szczególności owoce morza w hotelu albo jednej z licznych
restauracyjek. Wieczorem kolacja. Hotel VILLA MAROLOKO 2* BUNGALOWY / POKOJE /
PLAŻA
16. DZIEŃ: IFATY
Pobyt w hotelu, czas wolny – nurkowanie, połów ryb, plażowanie. Śniadania i kolacje w cenie.
Hotel VILLA MAROLOKO 2* BUNGALOWY / POKOJE / PLAŻA
17. DZIEŃ: Ifaty – ANTANANARYWA
Po śniadaniu transfer do Tulearu a następnie na lotnisko. We wczesnych godzinach
popołudniowych przylot do Antananarywy. Na miejscu oczekiwać będzie przedstawiciel
lokalnego biura podróży i nastąpi transfer do hotelu. Czas wolny, fakultatywnie, jeżeli czas
pozwoli, wyprawa do Croc-farmy, prywatnego ogrodu, w którym żyją liczne krokodyle. W tym
mini-rezerwacie licznie zamieszkują lemury. Sam park oddalony jest o kilka kilometrów od
hotelu. Wieczorem kolacja. Hotel OCEANIS HOME AND VOYAGE 3*
18. DZIEŃ: Antananarywa – odlot do EUROPY
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, ostatnie zakupy pamiątek w drodze na lotnisko.
Pożegnanie z ekipą lokalnego operatora. Odprawa celno-paszportowa. Odlot do Warszawy
przez jedno z lotnisk tranzytowych.
19. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy.

