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Det er ingen tvil om at en reise til Madagaskar er noe utenom det
vanlige. På denne rundreisen kommer dere til noen av øyas
høydepunkter og får oppleve det særegne dyrelivet og
landskapet. For det er jo nettopp det endemiske dyre- og
plantelivet Madagaskar er så kjent for, da flere av artene bare
finnes her. Mot slutten av rundreisen venter det også 4 dager ved
stranden Ifaty, hvor du kan slappe av ved vannet eller bli enda
bedre kjent med den lokale befolkningen gjennom spennende
utflukter.

Da Madagaskar fremdeles er et land som er veldig underutviklet
med tanke på turisme, er det viktig at man som gjest er
innforstått med at overnattingsstandarden er lavere enn i Europa
og andre afrikanske turistland. På alle hotellene på denne reisen
sover du på rene rom med eget bad og toalett. Husk også på at
de fleste madagassere ikke snakker engelsk, men kun fransk og
gassisk. Denne reisen er basert på privat reise som betyr at dere
selv bestemmer avreisedatoer, men kan også få tilbud om å
reise i en internasjonal gruppe. Bli med på en reise du sent vil
glemme!

Dyrelivet i Andasibe Special Reserve

Besøk byen Antsirabe - grunnlagt av nordmenn

Ranomafana nasjonalpark sin storslåtte natur

Snorkling og strandliv i Ifaty

https://www.benns.no/afrika/madagaskar
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Dag 1: Avreise Norge
I dag er det avgang fra Oslo mot Madagaskar med et
flyskifte underveis. Dere lander på øyas hovedstad,
Antananarivo neste dag. På flyturen mot er det gratis
måltider, drikkevarer og underholdning om bord. Det er
også mulighet for å fly fra andre flyplasser i Norge mot et
ekstra tillegg.

Dag 2: Ankomst
Antananarivo
Flyet lander i Antananarivo på ettermiddagen. På
flyplassen venter en lokal representant fra BENNS, som
kjører dere til hotellet i byen. Her har dere resten av
dagen til å slappe av etter reisen og til å utforske byen.
Venn dere til den varme temperaturen og gled dere til
opplevelsene som venter!

Standard overnatting: Residence Lapasoa eller
tilsvarende

Superior overnatting: Palissandre Hotel eller tilsvarende

Dag 3: Antananarivo -
Andasibe
Etter frokost møter dere deres private engelsktalende
guiden/sjåføren som skal bli med dere videre på turen.
Guiden vil gi en kort briefing om hva som venter. I dag
kjører dere til Andasibe, som ligger på den østlige siden
av Madagaskar.

Kjøreturen er på ca. 150 km, og på veien farter dere
gjennom noen av øyas frodige områder og fjellandskap,
samt flere landsbyer hvor Merina-folket bor. Dette er
den største etniske gruppen i Madagaskar og de lever
hovedsakelig på midten av øya.



De imponerende Baobabtrærne
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Dere er fremme på hotellet på slutten av ettermiddagen.
Ca. kl. 19.00, skal dere ut på en liten kveldstur for å se
etter områdets nattaktive dyr, blant annet Madagaskar
mest ikoniske dyr - lemuren.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Grace Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Mantadia eller tilsvarende

Dag 4: Andasibe Special
Reserve
Nyt frokosten på lodgen, innen dere drar på tur til
Andasibe Special Reserve (også kjent som
Analamazaotra Special Reserve). En av grunnene til folk
besøker dette reservatet, er sjansen til å kunne oppleve
den største av lemurartene, kalt Indri. Reservatet er et
unikt område, da det også er hjemmet til en rekke andre
sjeldne dyr- og plantearter som kun finnes her på øya,
blant annet orkideer, kameleoner, børstepinnsvin og
flere fuglearter.

Om ettermiddagen besøker dere landsbyen med samme
navn, Andasibe, hvor Betsimisaraka-folket bor. Dette er
øyas nest største stamme. Betsimisaraka-folket er kjent
for å dyrke ris og lever ellers av det man kan finne i
skogen. Under besøket får dere lære mer om
stammefolkets hverdag og tradisjoner.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Grace Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Mantadia eller tilsvarende

Dag 5: Andasibe -
Antsirabe
Denne morgenen går turen tilbake til Tana, og dere
fortsetter sørover til Antsirabe. Turen i dag er ca. 300 km
lang, og underveis kjører dere gjennom det vakre
høylandet med utsikt til rismarkene. Dere vil også
passere de imponerende åsene, kalt "Lavaka", som
minner veldig mye om rismarkene man finner i
Sørøst-Asia. Dere vil dessuten få se frodige områder med
grønnsakmarker og frukttrær. På veien til Antsirabe
stopper dere i den store landbruksbyen Ambatolam, som
også utvinner aluminium.

Sent på ettermiddagen er dere fremme i Antsirabe, som
blant annet er kjent for sin ølproduksjon. Overraskende
nok ble byen grunnlagt av nordmenn i 1856 og er det
eneste stedet på Madagaskar som kan minne om en
europeisk by. Klimaet i området er temperert og nettopp
derfor dyrkes det mye frukt og grønnsaker her.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Chambres du Voyageur eller
tilsvarende
Superior overnatting: Arotel eller tilsvarende



Sifakalemurer
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Dag 6: Antsirabe -
Ranomafana National
Park
Etter frokost drar dere videre til Ambositra, som er
sentrum for Madagaskars treskjærerindustri. Husene i
høylandet er karakterisert av vakre balkonger skårne i
tre og skodder i sterke farger.

Senere kommer dere til "le col de tapia», som er en slags
tresort som er motstandsdyktige for skogbranner.
Landskapet domineres fortsatt av rismarker, furuskog,
eukalyptustrær og klipperike fjell. Dere kjører ut fra
hovedveien for å komme fram til dagens destinasjon -
Ranomafana National Park.

Kjøreturen er i dag er på 250 km.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Centrest eller tilsvarende
Superior overnatting: Thermal eller tilsvarende

Dag 7: Ranomafana
National Park
Nasjonalparken Ranomafana er på 400 km2. Her finner

man både regnskog og fjellandskap med et spennende
dyreliv. Nasjonalparken betraktes som et av
Madagaskars absolutte høydepunkter, så det er bare å
glede seg! Inngangen til Ranomafana er ca. 7 km fra
landsbyen med samme navn og ligger 800-1200 meter
over havet. Dette er en av de mest besøkte parkene på
Madagaskar - og det med god grunn.

Utover tett skogkledde fjell, finnes det mange mindre
bekker som renner ut i parkens elv, Namorona. Selv om
mye av områdets skog har blitt hugget ned, finner man
fremdeles store områder av uberørt skog i den østlige
delen av nasjonalparken.

Dere skal i dag gå rundt i Ranomafana National Park for å
se lemurer, kameleoner og andre spennende dyr.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Centrest eller tilsvarende
Superior overnatting: Thermal eller tilsvarende

Dag 8: Ranomafana -
Fianarantsoa - Isalo
Dere forlater i dag Ranomafana nasjonalpark og på
programmet er en 350 km kjøretur, kombinert med nye
opplevelser.

Fianarantsoa er porten til øyas sørlige del og



Indri-lemur ved Antasibe
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hovedstaden til Betsileo-stammene, samt kjernen for den
katolske religionen og området med Madagaskars beste
skoler. I tillegg er Fianarantsoa sentrum for
øyrepublikkens vinproduksjon. Likevel sies det at klimaet
ikke er perfekt for vindruer, men det er en tradisjon fra
prester og munker som levde i området.

Deretter kjører dere sørover til Ambalavao, hvor dere
besøker en papirfabrikk med røtter tilbake til den
arabiske sivilisasjon. Turen fortsetter herfra mot Ihosy,
som er hovedstaden for Bara-stammene, og senere
passerer dere fjellkjeden Andringitra, som adskiller det
tørre lavlandet mot sør og det grønne høylandet. På
veien vil dere se en spektakulær granittformasjon med
tvillingtårnene som kalles for «porten mot sør» og som
markerer slutten på høylandet og starten på den sørlige
delen av øya.

"Bishop's hat" er en annen imponerende formasjon, og et
hellig sted for den lokale befolkningen. Tilbake i historien
valgte man her å begå selvmord i fellesskap, da
lokalbefolkningen mente dette var en bedre avslutning
på livet enn å overgi seg til Merina-stammen.

På slutten av dagen kjører dere gjennom det store
«Plateaux de Horombe», med sin distinkte røde jord, og
senere ankommer dere Isalo.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Isalo Ranch eller tilsvarende
Superior overnatting: Le Jardin Du Roy eller tilsvarende

Dag 9: Isalo National Park
I dag blir det et besøk og fottur i Isalo National Park.
Parken dekker et område på 800 km2 bestående av hele
Isalo-massivet. Dette store fjellet er imponerende med
sine mange sandsteinsformasjoner.

Etter en ca. 10 minutters kjøretur parkerer dere i
landsbyen Ranohira. Her blir den en 1,5 timers gåtur for
å komme frem til et naturlig «svømmebasseng». På turen
dit får dere oppleve den spesielle vegetasjonen som
området er så kjent for. I de siste ca. 20 minuttene går
det bratt oppover, inntil dere når fjellmassivet. Dere
belønnes med en fantastisk utsikt over de store
sandsteinsfjellene med flotte farger og spesielle
formasjoner. Se om dere får øye på «skilpadden»,
«masken» og «krokodillene»!

Dere passerer små vassdrag, og det er store muligheter
for å oppleve sifaka-lemurer, brune lemurer og
kattelemurer på veien. Det finnes også mange
forskjellige fuglearter og reptiler. Til slutt kommer dere
frem til parkens «svømmebasseng» med sitt fantastiske,
krystallklare vann.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Isalo Ranch eller tilsvarende
Superior overnatting: Le Jardin Du Roy eller tilsvarende



Isalo National Park
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Dag 10: Isalo National
Park - Ifaty
Etter frokost kjører dere til Toliara. Dere kommer nå til
et helt annet landskap, med tørre skoger i vest og den
tornete ørkenen i sør.

Langs veien kan dere blant annet se de mange
gravplassene ved Mahafaly og Antandroy. Det blir et
kort stopp i Toliara, deretter er det 27 km kjøring til
Ifaty. Totalt kjører dere i dag 265 km.

Ifaty er et av de tørreste områdene på Madagaskar. Dere
passerer den sandete jorden, der de lokale kjemper for å
finne drikkevann. Underveis vil dere også passere noen
fiskerlandsbyer. Her fisker mennene to ganger om dagen,
mens koner og barn venter på å bringe fangsten til
markedet i Toliara.

Inkluderte måltider standard overnatting: Frokost
Standard overnatting: Hotel de la Plage eller tilsvarende

Inkluderte måltider superior overnatting: halvpensjon
Superior overnatting: Princess Du Lagon eller
tilsvarende

Dag 11 - 14 : Ifaty
Når dere ankommer Ifaty tar dere farvel med

sjåføren/guiden. De neste fire dagene har dere i Ifaty,
som ligger rett ved stranden. Her kan frtr slappe av og
fordøye de mange opplevelsene dere har fått på turen til
nå og utforske mer av området. Dagene er til fri
disposisjon.

Ifaty ligger i landets største lagune og er beskyttet av et
korallrev som gjør stedet ideelt til snorkling og dykking.
Det er derfor opplagt å ta en kikk på det spennende livet
under vannoverflaten.

I visse perioder er det også mulig å se hval i dette
området (fra midten av juni til september). Hvalene
kommer hit for å føde. Det er en fantastisk opplevelse, da
man kan komme tett på disse majestetiske skapningene
med båt.

Hver dag rundt kl. 13-14 vil dere i landsbyen se rundt 50
lokale små fiskerbåter komme i land med dagens fangst.

Man kan bli med på flere utflukter i Ifaty. En av dem er en
tur til de imponerende Baobabtrærne. På en slik utflukt
vil dere også støte på lemurer og mest sannsynlig mange
endemiske fugler. For de fugleinteresserte finnes det
også utflukter som fokuserer på det unike fuglelivet på
øya.

Hvis dere ønsker å få litt adrenalin i blodet, er det mulig å
leie ATV-er og kjøre på sanddynene ved Manombo. Det
er også spennende å utforske Ifaty og Mangily, og bli
kjent med lokalbefolkningen på markedene. Ikke minst
må dere nyte de fantastiske solnedgangene over havet!



Lokale som planter ris
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Inkluderte måltider standard overnatting: Frokost
Standard overnatting: Hotel de la Plage eller tilsvarende

Inkluderte måltider superior overnatting: halvpensjon
Superior overnatting: Princess Du Lagon eller
tilsvarende

Dag 15: Ifaty - Toliara -
Antananarivo
Rundt kl. 06.00 kjører dere tilbake til Toliara for å fly til
Antananrivo. Hotellet sørger for transport til flyplassen.
Når dere lander i hovedstaden blir dere kjør til hotellet,
og har deretter resten av dagen på egen hånd til
avslapning eller sightseeing.

Antananarivo kalles for «byen av de tusen» på grunn av
de mange soldatene som var utstasjonert her for å
beskytte byen. Det var også her den første kongen
startet med å forene de mange mindre kongerikene på
øya.

Det bor ca. 1,4 millioner mennesker i Antananarivo, så
det er ikke en liten by. Besøk noen av stedets palasser og
museer, eller oppsøk noen av de mange markedsbodene
som selger alt hva man kan forestille seg.

Godt 20 km nord for byen finner dere Ambohimanga
som, utover å være på UNESCOs verdensarvliste, også

anses som et hellig sted og gassernes nasjonale vugge.
Dette var hovedstaden til den kongelige familien Merina.
Stedet er absolutt verdt et besøk!

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Residence Lapasoa eller
tilsvarende
Superior overnatting: Relais Des Plateaux eller
tilsvarende

Dag 16: Hjemreise
Etter frokost er formiddagen til fri disposisjon. Det er
avreise fra Antananarivo om ettermiddagen. Dere blir
hentet på hotellet og kjørt til flyplassen.

Turen går nå tilbake til Norge, med en mellomlanding
underveis.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.
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Reiseperiode April - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
37 198,00 NOK

Reiseperiode Juni - juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
39 198,00 NOK

Reiseperiode August - november  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
37 198,00 NOK

Oppgradering til superior innkvartering + halvpensjon i Ranomafana og Ifaty mot et tillegg på 11.498 kr. pr.
person

Turen kan også tilbys som gruppereise hvor dere reiser i en internasjonal gruppe. Vennligst kontakt oss for
avreisedatoer og pris hvis dere ønsker dette.
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Antananarivo t/r inkl. skatter og avgifter
(avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i pris)

2netter på Residence Lapasoa i Antananarivo

2netter på Grace Lodge, Andasibe

1natt på Chambres du Voyageur/Couleur Café,
Antsirabe

2netter på Centrest/Karibotel, ved Ranomafana NP

2netter på Isalo Ranch/L'Orchidée De L'Isalo, Isalo

5netter på Hotel de la Plage/Hotel Princesse du
Lagon

Frokost alle dager

Profesjonell og erfaren engelsktalende guide fra dag
2-10. Ved mindre end 4 deltakere fungerer sjåføren
som guide. (Ved ankomst til Ifaty på dag 10 har dere
ikke guide eller sjåfør)

Transport i kjøretøy som passer til antall deltakere

Entréer og parkavgifter

Transport fra og til flyplassen i Antananarivo

Privat rundreise iht. program

Transport til flyplassen i Tuléar og fly fra Tuléar til
Antananarivo

Måltider, utflukter, entreer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

Drikkevarer

Tips

Reiseforsikring

Visum til Madagaskar

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/madagaskars-hoydepunkter-30487?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/madagaskars-hoydepunkter-30487%3E

