PÓŁNOCNY MADAGASKAR Z NOSY BE I
RAJSKI MAURITIUS
Cena: 8500 PLN + 2420 EUR

CENA OBEJMUJE:
przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Antananarywa, Port Louis – Warszawa
(z przesiadką)
przelot wewnętrzny na trasie Ansiranana (Diego Suarez) – Antananarywa
transfery z i na lotniska w Antananarywie, Antsirananie oraz Port Louis na Mauritiusie
transport prywatnym minibusem na całej trasie wycieczki na Madagaskarze
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
śniadania i obiadokolacje
opiekę polskojęzycznego pilota do 12. dnia podróży; transfer na lotnisko w
Antananarywie zapewni lokalny operator
safari 4×4 naokoło Nosy Be
transfer łodziami z Ankify na Nosy Be i powrót
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
kosztów uzyskania wizy (ok. 30 EUR) – wiza uzyskiwana na granicy (on arrival)
kosztów biletów i przewodników w Parkach Narodowych i rezerwatach (120 EUR)
zwyczajowych napiwków dla obsługi (łącznie ok. 60 EUR na Madagaskarze, wg uznania
na Mauritiusie)
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: 370 euro

Program:
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot na Madagaskar do Antananarywy, z
przesiadką w Paryży lub Stambule, alternatywnie przez Frankfurt i Adis Abebę. W zależności
od wybranego połączenia, przylot tego samego dnia późnym wieczorem – zameldowanie w
hotelu po północy (połaczenie przez Paryż) lub nastepnego dnia około godziny 14-tej.
Lądowanie z Adis Abeby kilka minut przed 14-tą, z Istambułu o 14.30 czasu lokalnego
następnego dnia.
1. DZIEŃ: ANTANANARYWA
Zameldowanie w hotelu, w zależności od połączenia – przylot następnego dnia w dzień),
kolacja w hotelu i odpoczynek lub przylotu w nocy – tylko zameldowanie. Hotel OCEANIS
HOME and VOYAGE 3*
2. DZIEŃ: Antananarywa – ANKARAFANTSIKA
Po śniadaniu, wcześnie rano wyruszymy minibusem w drogę na pólnocny zachód w kierunku
Narodowego Rezerwatu Ankarafantsika. Droga z Antananarywy przebiegać bedzie wysokim
płaskowyżem Tampoketsa z licznymi zaokrąglonymi wzgórzami. Porośnięte głównie trawą,
mijane widoki sprawiać będą wrażenie, że znależliśmy sie na stepie gdzieś w innym miejscu
świata a nie na Madagaskarze. Podłoże laterytowe sprawia, że w miejscach gdzie zanika
trawa, przebija rdzawa czerwień ziemi. Mijane zbocza pokryte są wieloma livakamirozpadlinami powstałymi w laterycie na skutek działania deszczy i wiatrów, ale często
zainicjowanych peknięciem gruntu spowodowanego obecnymi tu słabymi trzęsieniami ziemi o
niedużej magnitudzie. Przejeżdżać bedziemy przez Ankazobe, Andribe i inne miejscowości,
które znane sa dzięki wielkej obﬁtości wystepujących kamieni szlachetnych w tym, tak bardzo
cenionych rubinów. Po drodze miniemy rzekę Betsiboka, na brzegach której, przy niskim
stanie wód dostrzec będziemy mogli liczne formy erozyjne w tym tzw. Kotły eworsyjne.
Wczesnym popołudniem droga stanie się coraz bardziej kręta i zacznie opadać w kierunku
terenów równinnych. Gwałtownie zmieni się klimat. Powietrze z rześkiego terenów
wyżynnych, stanie się wilgotne i gorące. W Maevatanana, miejscowości w pobliżu której
wydobywa się najwięcej złota na Wyspie (miesięczne, prawie 30 kilogramów), odpoczniemy i
zjemy obiad. Później, późnym popołudniem, jadąc drogą z której widać porastające
gdzieniegdzie baobaby, dotrzemy do hotelu w pobliżu Narodowego Parku Ankarafantsika
gdzie staniemy na nocleg. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja. Hotel BLUE VANGA
LODGE 3*
3. DZIEŃ: Ankarafantsika – MAHAJANGA
Po śniadaniu wizyta w Narodowym Parku Ankarafantsika. Roślinność parku jest bardzo

zróżnicowana. Istnieje tu wiele gatunków roślin, z których większość to rośliny endemiczne.
Faunę reprezentuje 8 gatunków lemurów, w tym pięć typowo nocnych z rodziny Microcebus,
jednego z najmniejszych przedstawicieli naczelnych na świecie. Występują licznie ptaki w tym
wiele endemicznych. Parku wiele jest gatunków płazów i gadów. Późnym przedpołudniem
udamy się do Wielkiego Kanionu Ankarokaroka zwanego również Lavaka, spektakularnego
wprost efektu erozji z fantastycznymi widokami i krajobrazem jak z Marsa dzięki dominującej
w kolorze otoczenia czerwieni. Po wizycie w Parku, krótki odpoczynek i wczesnopopołudniowy
obiad. Po posiłku dalsza droga do Mahajangi stolicy regionu, miasta-portu, miasta leżącego
nad Kanałem Mozambickim w którym będziemy nocować. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny, kolacja. Hotel ZAMAHOTEL 3*/basen/plaża lub innym 3*/basen w zależności od
dostępności.
4. DZIEŃ: MAHAJANGA
Po śniadaniu pojedziemy zobaczyć Les Cirques Rouges d Ankomany (Czerwone Cyrki
Ankomany), gdzie podziwiać będziemy niesamowicie kolorystyczne, pełne różu, czerwieni i
innych kolorów miejsce nad wodami Kanału Mozambickiego, gdzie erozja przez tysiąclecia
wypłukała deszczami i rozwiała wiatrem okoliczne wzgórza, by pozostawić gdzieniegdzie na
widoku ich poszarpane szkielety i odsłonić ich wnętrza. Później wyruszymy do Świętego
Jeziora Mangatsa (Lac sacre de Mangatsa). Według lokalnych wierzeń, jeżeli odwiedzi się
jezioro a ma się życzenia, to wizyta tam sprawia, że życzenia się sprawdzą. W jeziorze o
krystalicznie czystej wodzie pływają wielkie karpie i inne ryby, które aż kotłują się przy
brzegu, gdy rzuca im się pokarm. Wielu miejscowych, a także turystów dokarmia te rybki. Po
odwiedzinach jeziora (w okresie od kwietnia do listopada, w porze deszczowej dotęp do
jeziora jest bardzo utrudniony) wrócimy do Mahajangi. Mahajanga, nazywana również
miastem kwiatów jest miejscowością w której czuć wyraźnie atmosferę niedawnej Kolonii. Po
krótkim zwiedzaniu, min. przejedziemy rondem w samym centrum miasta wokół starego,
ponad 800 letniego baobabu o obwodzie prawie 15 metrów, udamy się do hotelu. W porze
deszczowej, będziemy mieć więcej czasu na odpoczynek w mieście i ewentualny obiad. W
porze suchej, po wizycie w centrum miasta udamy się wprost do hotelu i wykorzystamy wolny
czas na plażowanie i odpoczynek. Czas wolny, wieczorem kolacja. Hotel ZAMAHOTEL 3*
basen/plaża lub innym 3*/ basen w zależności od dostępności
5. DZIEŃ: Mahajanga – ANTSOHIHY
Po śniadaniu wyjazd do Antsohihy. Przejeżdżać będziemy przez lekko pofałdowane tereny
zbudowane głównie przez piaskowce, czasem wapienie. Na południowy wschód od Mahajangi
tereny przez które będziemy przejeżdżali słyną z licznie występujących w nich skamieniałości
kręgowców. Poza dinozaurami i gatunkiem występującym tylko na Madagaskarze
mięsożernym i drapieżnym Majungatholus atopus oraz olbrzymimi trawożercami, znaleźć tu

można liczne skamienieliny węży, krokodyli, żółwi, żab, jaszczurek, ryb a nawet ptaków. W
miarę upływu drogi na północ, tereny będą coraz bardziej zalesione, a zieleń bardziej
soczysta. W trakcie podróży przystaniemy obejrzeć plantację tytoniu. Po drodze
przewidziany jest krótki odpoczynek na obiad. Po południu dojedziemy do Antsohihy do
hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny kolacja. Hotel Le Paradisier 2*
6. DZIEŃ: Antsohihy – AMBANJA
Po śniadaniu dalsza droga na północ. Wzdłuż szosy wijącej się wśród pagórkowatego terenu,
zaczniemy coraz częściej spotykać drzewa bananowców, drzew podróżnika, często widzieć
będziemy palmy. Roślinność typowa dla klimatu suchego, podzwrotnikowego z licznie
występującymi baobabami, powoli zastępowana będzie roślinnością typową dla wilgotnych
tropików. Po drodze odpoczynek na obiad. Po południu odwiedzimy plantacje kakao i
plantacje wanillii (najsłynniejszego ze storczykowatych). Madagaskar produkuje 3500 ton
metrycznych wanilii i jest pierwszym i największym producentem tej przyprawy na świecie. W
licznych , chętnie witających turystów sklepikach, będziemy mieć niejednokrotnie okazję
zakupu czarnych, aromatycznych lasek wysuszonej wanilii. Po południu dotrzemy do
Ambanja, miejscowości położonej nad brzegiem rzeki Sambirano. Zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny. Kolacja. Hotel Palma Nova 3*
7. DZIEŃ: Ambanja – NOSY BE
Po śniadaniu transfer do małego portu w Ankiﬁny, miejsca z którego popłyniemy do Nosy Be,
największej wyspy z pięciu wysp odległych kilkanaście kilometrów od Madagaskaru, które
tworzą małe zgrupowanie wysp o różnym czasie powstania, które wzięło nazwę od
największej z nich Nosy Be. Geneza geologiczna Nosy Be, jest lekko złożona, zbudowana z
prekambryjskich skał krystalicznych, pokrytych w części wapieniami i piaskowcami
mezozoiku, po części neogeńsko-czwartorzędowymi skałami magmowymi, jest największą
wyspą administracyjną tego regionu. Początek wulkanizmu w tym rejonie, miał miejsce w
późnym miocenie. Wulkanity Nosy Be zostały wydatowane na 7 milionów lat. Na wyspie Nosy
Be liczne kratery wypełniają jeziora wulkaniczne np. jezioro Mt. Passot. Po krótkim
odpoczynku zwiedzanie wyspy wynajętymi samochodami 4×4. Obiad w lokalnej restauracji,
plażowanie na plaży Andilana, później odwiedziny w wiosce rybaków. Po południu zobaczymy
jezioro w kraterze wulkanu Mont Passot, pod wieczór powrót do hotelu. Czas wolny,
kolacja. Hotel YLANG 3*/BASEN/plaża/bungalowy
8. DZIEŃ: NOSY BE
Po śniadaniu, czas wolny i plażowanie lub fakultatywnie w zależności od wyboru wycieczka na
wyspę Sakalia, dziewiczą, porośniętą tropikalnym lasem, koralową wyspę. Podziwianie
krajobrazów, plażowanie na plażach pokrytych koralowym piaskiem, piknik w trakcie,
odpoczynek w rajskiej scenerii lub popłyniemy łodziami na wyspę Nosy Tanikely – wyspę

która zawdzięcza swoje powstanie koralowcom, które ją stworzyły zaledwie kilka milionów lat
temu, wyspie o koralowym piasku plaż. Później skierujemy się na wyspę Nosy Komba, która
jest zarośniętym dżunglą wulkanem. W sąsiedztwie Nosy Komba skały wulkaniczne, które
tworzą formy morfologiczne pod powierzchnią morza, są doskonałym środowiskiem dla
rozwoju raf koralowych, czego przejawem jest wystająca nad powierzchnie morza
wspomniana Nosy Tanikely. W pobliżu znajdują się rzadko przez turystów odwiedzane, ale
równie piękne wyspy Nosy Iranja i Nosy Sakatia. Wieczorem powrót do hotelu, czas wolny.
Kolacja. Hotel YLANG 3*/basen/plaża/bungalowy
9. DZIEŃ: Nosy Be – ANKARANA
Po śniadaniu powrót na Wielką Wyspę. Transfer łodziami do znanego już nam portu Ankify.
Następnie po załadowaniu naszego bagażu, odjazd czekającym na nas naszym minibusem.
Drogą czasem zupełnie prostą, czasem z licznymi zakrętami przejeżdżać będziemy przez
tereny uprawne, głównie bananów i palm kokosowych. Przed południem po naszej lewej
stronie, miniemy z niedużej odległości zatokę Ambaro. Będziemy mogli podziwiać krajobrazy
typowo tropikalne, o dominującej głębokiej, soczystej zieleni lasów przez które będziemy
przejeżdżali. Po drodze odpoczynek na obiad. Po południu dojedziemy do Ankarana,
miejscowości u wrót Narodowego Parku Ankarana. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
Wieczorem kolacja. Hotel Le RELAIS d ANKARANA 3*
10. DZIEŃ: Ankaranana – ANTSIRANANA (DIEGO SUAREZ)
Po śniadaniu odwiedzimy Narodowy Park Ankarana zwanym również Rezerwatem specjalnym
Ankarana. Do największych atrakcji parku należą wapienne iglice tzw. Tsingi. Nazwa „tsingi”
jest nazwą dźwiękonaśladowczą i pochodzi od dźwięku, jaki słychać przy uderzaniu w szpice
skalne. Wapienie z których są zbudowane Tsingi ulegają procesowi krasowienia i to stanowi o
niezwykłości tego rejonu. Tempo rozpuszczania skał nasila się w porze deszczowej (od
listopada do kwietnia), oraz zależy od zawartości minerałów ilastych w wapieniach. W porze
deszczowej, dolne partie rozpadlin wypełnia woda deszczowa, a zmieniająca jej odczyn
materia organiczna, jest główną przyczyną rozpuszczania skały. Tworzą się żłobki i żebra, a w
końcowym etapie powstają strzeliste formy, o wspomnianej już nazwie tsingy. My w tym
miejscu, odwiedzimy tzw. Tsingy Czarne, formację wystającą ponad otaczający je zewsząd,
tropikalny las. Wśród skał żyją tu różne gatunki lemurów i żółwi. Słynne są też, występujące
tutaj krokodyle. Rozwijający się wokół niesamowity świat roślin, czasem zdominowany jest
kwitnącymi orchideami. W parku znajdują się też miejsca święte (groty, źródła, wodospady,
naturalnie wydrążone w skałach jeziorka), czczone przez miejscowa ludność. Po wizycie
parku, chwilka odpoczynku i czas na obiad. Po południu dojedziemy do Antsiranana (Diego
Suarez), największego miasta północnego Madagaskaru. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny, kolacja. Hotel LAKANA RAMENA 3* lub hotel VICTORIA 3* (w zależności od

dostępności)
11. DZIEŃ: ANTSIRANANA (DIEGO SUAREZ)
Po śniadaniu wyruszymy do Parku Narodowego Góry AMBRE (Parc National de Montagne d
Ambre). Do głównych atrakcji rezerwatu, należą uławicone wapienie mezozoiku, zaznaczające
się w morfologii w formie skałek, rozciętych głębokimi kanionami, którymi płyną rzeki,
tworząc malownicze liczne wodospady. W parku zaobserwować można też przykłady młodego
wulkanizmu np. stratowulkan d`Ambre. W czasie wędrówek po szlakach będziemy mieć
szanse na spotkanie licznych gatunków lemurów, kameleonów i niezwykłych endemitów
roślin m.in. Licznie wystepujących na Madagaskarze orchidei. Po zwiedzeniu parku,
wczesnym popołudniem pojedziemy na plażę Ramena, gdzie po zjedzonym obiedzie,
będziemy mogli odpocząć i wykorzystać wolny czas na plażowanie. Pod wieczór powrót do
hotelu. Kolacja. Hotel LAKANA RAMENA 3*/basen/plaża lub hotel VICTORIA 3* (w
zależności od dostępności)
12. DZIEŃ: Antsiranana – ANTANANARYWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Po przylocie transfer do hotelu, czas wolny, wieczorem
kolacja. Tego wieczoru i następnego dnia zaopiekują się Państwem przedstawiciele lokalnego
biura podróży. 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 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 3 noce (istnieje możliwość
zakwaterowania w innym hotelu 4* lub 5* wg. Indywidualnego cennika).Zakwaterowanie,
czas wolny, kolacja. Hotel Chantauvent Guest House 3/4*(basen/plaża)
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. Możliwość fakultatywnej wycieczki katamaranem.
Kolacja. Hotel Chantauvent Guest House 3/4*(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 min. 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
3/4*(basen/plaża)
16. 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.

