MADAGASKAR
Cena: 1900 EUR + 6934 PLN

CENA OBEJMUJE:
noclegi (standard ***)
śniadania + obiadokolacje
transfer lotnisko – hotel – lotnisko
transport, w tym przeloty wewnętrzne
program turystyczny j.w.
opieka pilota polskojęzycznego podczas całej wyprawy
CENA NIE OBEJMUJE:
zwyczajowych napiwków w hotelach, restauracjach oraz odwiedzanych parkach i
rezerwatach ok. €80
posiłków poza wymienionymi
napojów do obiadokolacji i na trasie
wydatków osobistych
wizy – dostępna u nas w biurze, ok. €35

Program:
1-2. DZIEŃ: Przelot Antananarywa
Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie przy stanowisku odpraw Opal Travel.
Aktualne rozkłady Przelot na Madagaskar z przesiadką w jednym z portów europejskich.
Zakwaterowanie w hotelu.
3. DZIEŃ: Antsirabe
Po śniadaniu przejazd do Antsirabe, ze względu na występujące tam wody termalne
nazywane „malgaskim Vichy”. Pięknie położone na centralnej wyżynie zabudową z poczatków
XX wieku przywodzi na myśl czasy kolonialne. Miejsce znane jest również jako stolica puss
puss , czyli ciagniętej przez człowieka rikszy. Włąśnie w taki sposób, spierając lokalną
przedsiębiorczość będziemy zwiedzali centrum miasta (płatne dodatkowo ok. €3). Po drodze
zatrzymamy się również w słynoncym z wyrobów z aluminiumn Ambatolampy gdzie
odwiedzimy lokalną kuźnie. (Trasa ok. 140km)

4. DZIEŃ: Ambositra
Kontynuujemy przejazd w kierunku południowym. Po drodze, górskie krajobrazy usiane
kaskadowo położonymi polami ryżowymi oraz tradycyjnymi, czerwonymi i
charakterystycznymi dla tego regionu domkami – trano gasy. Zatrzymamy się w, słynącym z
drewnianego rękodzieła w tym intarsji miasta Ambositra. Na lokalnym bazarze szansa na
zakup tradycyjnego malgaskiego rękodzieła. (Trasa ok. 250km)
5. DZIEŃ: Park Narodowy Ranomafana – Isalo
Po śniadaniu wizyta w Parku Narodowym Ranomafana – wpisanym na listę UNESCO w ramach
lasów deszczowych Atisinanana. Jego teren stanowią wilgotne lasy równikowe. Powodem
objęcia ochroną tego obszaru było odkrycie, uznawanego już prawie za całkowicie wymarły,
gatunku lemura maki złoty. Występowanie tego zwierzęcia jest ściśle związane z obecnością
specyﬁcznych gatunków bambusów o dużej zawartości cyjanku, którego dzienna dawka z
pożywienia tego lemura jest zabójcza dla innych zwierząt. Na terenie parku występuje 11
innych endemicznych gatunków lemurów, najczęściej widzianymi są: maki rudy, wari,
lepilemur drobnozębny, sifaka diademowa, lemur brązowy i lemuria rdzawoczarnaa. Przejazd
w okolice Parku Narodowego Isalo. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
6. DZIEŃ: Park Narodowy Isalo
Po śniadaniu wizyta w Parku Narodowym Isalo, który jest najczęściej odwiedzanym parkiem
na Madagaskarze, utworzonym w 1962 r. i obejmującym ponad 80 tys. ha. Podczas
spaceru po parku (ok 2,5 – 3,5 godz.) niezwykle malowniczym kanionem uformowanym z
piaskowców, wyrzeźbionym przez deszcz, wiatr i słońce, będziemy wypatrywać lemurów
katta, sifaki, lemura brązowego i lemurka myszatego. W Isalo występują również różne
przykłady endemicznej fauny i ﬂory: iguany, jaszczurki, kameleony, żółwie, a także
pachypodium, aloesy i żyworódki. Na terenie parku proponujemy kąpiel w naturalnym
basenie u podnóża Wodospadu Nimf.
7. DZIEŃ: Kanał Mozambicki – Ifaty
Tego dnia dojeżdżamy nad Kanał Mozambicki! Po drodze zatrzymamy się w Ilakaka. Od
momentu odkrycia w 1997 r. pokaźnych pokładów szaﬁrów, miejscowość uchodzi za
światową stolicę ich wydobycia. Zobaczymy jak w prymitywny sposób, z użyciem najbardziej
podstawowych narzędzi i ogromu pracy ludzkiej wydobywa się ten, jeden z najcenniejszych
kruszców. Im dalej na zachód tym mniej opadów a w krajobrazie zaczynają dominować
sukulenty w tym „matka wszystkich drzew” – baobab! W regionalnej stolicy – Toliarze
odbijemy na północ kończąc dzień w położonej nad oceanem, rajskim Ifaty gdzie podziwiać
można najpiękniejsze zachody słońca.
8. DZIEŃ: Ifaty

Dzień na relaks i plażowanie. Dla chętnych wizyta w lokalnym rezerwacie Reniala gdzie
podziwiać można niespotykaną nigdzie indziej roślinność malgaskiego „lasu kolczastego”baobaby, pachypodia i euforbie. Ponadto na plaży można spróbować swoich sił w surfowaniu,
popływać w masce z fajką i podziwiać wybrzeże z perspektywy tradycyjnej malgaskiej pirogi.
9. DZIEŃ: Toliary – Antananarywa
Przejazd do Toliary i powrót samolotem do Antananarywy. Po przylocie udamy się na
zwiedzanie stolicy Madagaskaru Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od ulicy Maurycego
Beniowskiego, który był kolonizatorem Madagaskaru z ramienia armii francuskiej. Wjazd na
wzgórze królewskie, górujące nad miastem ze wspaniałym panoramicznym widokiem na
stolicę i okalające ją wzgórza. Tam znajduje się najbardziej charakterystyczny i znany
budynek – Rova -Pałac Królowej, wpisany na listę UNESCO. Pagórkowata okolica, w której leży
Tana (potoczna nazwa Antananarivo) jest pełna kontrastów. Czerwone, gliniane domy,
kościoły na szczytach wzgórz, kręte uliczki i gwarne stragany, stojące naprzeciw
nowoczesnych budynków i sklepów sprawiają, że Antananarivo jest jedną z najciekawszych
stolic Afryki. Odwiedzimy też lokalny market Analakely okrzyknięty niegdyś największym
targowiskiem na świecie. Oprócz oryginalnego rękodzielnictwa, będzie na pewno możliwość
zakupu ciekawych przypraw, w tym cennej wanilii. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
10. DZIEŃ: Antananarywa – Andasibe
Po śniadaniu Przejazd do regionu Andasibe. Udamy się w kierunku wschodnim jednym z
głównych szlaków wyspy, będziemy oglądać typowo wyżynny krajobraz, malowniczo
zabarwiony rudą ziemią, polami ryżowymi i roślinnością tropikalną. Po drodze miniemy
miejscowość Moramanga, która w 1947 r. stanowiła jeden z najważniejszych bastionów
oporu malgaskiego przeciwko władzy kolonialnej Francuzów. Przed kolacją przerwa na spacer
w celu podpatrywania nocnych gatunków zwierząt. Fakultatywnie wyspa lemurów –
tutaj lemury przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, chętnie podchodzą aby pozować do
zdjęcia (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w regionie Andasibe (Trasa
ok. 140 km).
11. DZIEŃ: Andasibe
Dzień rozpoczniemy od wizyty w Parku Narodowym Analamazaotra, który stanowi część
lasów obszaru Andasibe. Rejony wschodnie znane są wśród miłośników przyrody jako Kraj
Indirisów. Ten największy z lemurów zwany przez miejscowych Babakoto – co tłumaczy się
jako „Ojciec lub Przodek” – wyróżnia się niesamowitym sposobem porozumiewania się
śpiewem, który może nieść się nawet na odległość 4 km. Lasy deszczowe Madagaskaru kryją
ponadto rzadki gatunek lemura sifaka diademowa (Propithecus diadema) oraz jeden z
najciekawszych gatunków chrząszcza – żyrafkę madagaskarską. Ten niewielki owad
charakteryzuje się wydłużonym przedpleczem (niby-szyją) i czerwonym ubarwieniem pokryw

skrzydeł. Powrót do hotelu, kolacja.
12. DZIEŃ: Andasibe – Rezerwat Palmarium
Po śniadaniu będziemy kontynuować podróż w kierunku wybrzeża. Po drodze podziwiać
będziemy bujne lasy wyżyn i wybrzeża malgaskiego. Na pierwszy plan wybija się słynne
drzewo podróżników-Rawenala madagascariensis – czyli pielgrzan madagaskarski o
charakterystycznym kształcie przypominającym wachlarz, który malgaskie linie lotnicze
wybrały jako swój symbol. Tamtejszy region obﬁtuje w egzotyczne drzewa owocowe – liczi,
drzewo bochenkowe o największych owocach na świecie oraz papaja, mango i graviola. W
miejscowości Manambato autobus zamienimy na motorówkę którą wypłyniemy w kierunku
rezerwatu Palmarium przez część kanału Pangalanes. Cały region to ciąg naturalnych jezior i
ręcznie wykopanych kanałów stanowiących jedno z największych osiągnięć inżynieryjnych
Francuzów na Madagaskarze. Zdecydowali się oni połączyć sztucznymi kanałami jeziora
wschodniej części wyspy pomiędzy miejscowością Toamasina a Farafangana na długości 650
km. Zakwaterowanie i nocleg przy rezerwacie Palmarium. (Trasa ok. 100 km drogą i ok. 1,5
godz. transfer łodzią motorową).
13. DZIEŃ: Rezerwat Palmarium
Tego dnia oddamy się słynnemu malgaskiemu „mora, mora” – bez pośpiechu. Z pewnością
podczas pobytu na wyspie przynajmniej raz usłyszymy te słowa z ust typowego Malgasza.
Jest to swoisty rodzaj funkcjonowania rdzennych wyspiarzy. Ponadto zwiedzimy lokalną
atrakcję jaką jest park Palmarium. Park zamieszkuje 6 gatunków lemurów żyjących na
powierzchni ok. 50 ha. Po zapadnięciu zmroku wyruszymy łodzią na poszukiwanie kolejnego
endemicznego gatunku Aye Aye czyli palczaka madagaskarskiego. Jego cechą
charakterystyczną jest długi palec środkowy, który służy do poszukiwania i wydłubywania
pokarmu. Obiadokolacja i nocleg w rezerwacie
Palmarium.
14. DZIEŃ: Antananarywa – Manambato
Śniadanie, powrót do Antananarywy. Od rana rejs łodzią motorową do miejscowości
Manambato (ok 14), przepłyniemy między innymi jezioro Rasoabe; dalej kontynuujemy
podróż drogą lądową. Obiadokolacja i nocleg w hotelu (Trasa ok. 1h łodzią i 260 km lądem).
15. DZIEŃ: Królewskie Wzgórzw Ambohimanga
Po śniadaniu wizyta na Królewskim Wzgórzu Ambohimanga – uznawanym za duchową stolicę
Madagaskaru, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO Jest ważnym
symbolem tożsamości narodowej Malgaszy. Wieczorem transfer na lotnisko i lot do Polski.
16. DZIEŃ: Przelot do Warszawy

