Madagaskar
Madagaskar, den stora ön utanför Moçambique. En orörd ö för
den som letar efter unika platser att utforska. Här är det fortfarande
vanligt att flyga mellan orterna eftersom det ännu inte finns vägar
överallt. Naturen är oerhört fascinerande, växter och djur som inte
går att hitta någon annanstans i världen finns här. Säkerligen har ni
hört talas om Lemuren, små söta djur med långa randiga svansar,
eller den stolta Madagaskarorkidén. Allt detta och mycket mer
väntar på att bli upptäckt av dig. I södra provinsen finns fantastiska
bergsformationer som under tusentals år har eroderats av havsvågor. Kulturen på Madagaskar är mycket gammal, vilket man kan
se i några av de grottmålningar som finns på flera ställen på ön.
Glitter och glamour kanske inte är det första som utmärker
Madagaskar men det finns en stor produktion av ädelstenar och
juveler på ön. Madagaskar är ett land som kräver planering därför
erbjuder AllResor kvalificerad och personlig guidning, bra hotell
och spännande utflykter. Väljer ni Madagaskar så är sannolikheten
att ni vill komma tillbaka till detta fascinerande och härliga land
mycket stor. Det går även att kombinera Madagaskar med andra
länder och platser i Afrika.

Upplevelseprogram
Mysteriska Madagaskar 9 dagar (Voy)
Kategori:
Transport:
Start:
Slut:
Dagar:

Hotell *** frukost
Bil/flyg/båt
Antananarivo
Antananarivo
9

Dag 1 - Antananarivo - Andasibe (frukost)
Efter frukost åker vi österut mot Andasibe,
genom det gröna och vackra landskapet.
I denna delen av Madagaskar finns det mycket
urskog och sjöar. Framme i Andasibe får vi
uppleva hur det lokala folket bor och lever.
På kvällen är det dags för en kvällssafari i
Reserve of Andasibe, här får vi se de natt-aktiva
lemurerna. Övernattning sker på Vakona Lodge.
Dag 2 - Andasibe (frukost)
På morgonen åker vi till Special Reserve of
Andasibe för att bl.a. se Indri Indri-lemuren,
som är det största lemurdjuret. I den 810
hektar stora parken får vi förhoppningsvis
också se kameleonter, fåglar, näbbdjur, fåtal
rovdjur, grodor m.m.
Dag 3 - Andasibe - Akanin´ny nofy (frukost)
Efter frukost åker vi till Manambato och går
ombord på en båt som tar oss över Raoabesjön
och vidare genom Pangalaneskanalen, ankomst
till Ankanin´ny nofy vid 17-tiden.
Dag 4 - Akanin´ny nofy (frukost)
Denna dagen disponeras på egen hand i det
mycket vackra landskapet kring Den Blåa Sjön.
Detta är en perfekt plats för avkoppling och om
man vill kan man göra ett besök på den privata
djur- och naturparken Palmarium, här kan man
bl.a. se lemurer och flertalet fåglar.

Dag 5 - Akanin´ny nofy - Tamatav (frukost)
Dagen bjuder på kryssning på Pangalaneskanalen och ni får se hur människorna bor
längs kanalen i sina Bambuhyddor. Ankomst
till Tamatave på eftermiddagen och
övernattning på Sharon Hotel.
Dag 6 - Tamatave - Sainte Marie (frukost)
Efter frukost åker vi till flygplatsen för
vidareflyg till nordöstra delen av Madagaskar
och den kända badön Sainte Marie. Vid
ankomst till ön, blir det transport till
Soanambo Hotel.
Dag 7 - Sainte Marie (frukost)
En avkopplande dag på egen hand. Man kan
välja att koppla av vid stranden eller utforska
ön på egen hand. Mellan juli till oktober finns
det oftast möjlighet till valskådning. Bokning
och betalning görs på plats till hotellet.
Dag 8 - Sainte Marie (frukost)
En avkopplande dag på egen hand. Man kan
välja att koppla av vid stranden eller utforska
ön på egen hand.
Dag 9 - Sainte Marie - Antananari (frukost)
Efter frukost transport till flygplatsen och
vidare flyg till Antananarivo.

Afrikanska Galapagos
5 dagar (Voy)
Kategori:
Transport:
Start:
Slut:

Hotell *** halvpens./frukost
Bil
Antananarivo
Antananarivo

Dagar:
5
Dag 1 - Antananarivo
Vid ankomst till Antananarivos flygplats
möter vår lokala representant och vidare
transfer till hotellet.
Dag 2 - Antananarivo (halvpension)
Efter intagen frukost påbörjas en stadsrundtur i
Madagaskars huvudstad. Vi får bl.a. se gamla
historiska byggnader och palats. På
eftermiddagen besöker vi en krokodilfarm, här
finns möjlighet att se lemurer och
sköldpaddor.
Dag 3 - Andasibe (halvpension)
Efter frukost åker vi österut mot Andasibe,
genom det gröna och vackra landskapet. I
denna delen av Madagaskar finns det mycket
urskog och sjöar. Framme i Andasibe får vi se
och uppleva hur det lokala folket bor och lever.
På kvällen är det dags för en kvällssafari i
Reserve of Andasibe, här ser vi de nattaktiva
lemurerna. Övernattning sker på Vakona
Lodge.
Dag 4 - Andasibe (frukost)
På morgonen går färden till Special Reserve of
Andasibe för att bl.a. se Indri Indri-lemuren
som är det största lemurdjuret. I den 810
hektar stora parken får vi förhoppningsvis
också se kameleonter, fåglar, näbbdjur, fåtal
rovdjur, grodor m.m.
Dag 5 - Antananarivo (frukost)
Efter frukost retur till Antananarivo och
därmed är denna safari slut. Kombinera gärna
denna upplevelse med bad på ön Saint Marie.

Madagaskar
Afrikanska Galapagos - 5dagar

Mystiska Madagascar - 9 dagar

Min. antal personer
Pris per person exkl inrikesflyg

1/1 - 31/10

Min. antal personer
Pris per person exkl inrikesflyg

1/1 - 31/10

2

4.615:-

2

13.975:-

4

3.900:-

4

11.830:-

Hotell & Priser
Soanambo *** St Marie

40 rum
Luftkonditionering
Tv-satellit, Telefon
Restaurang, Bar
Pool, Tennisbana
Vattensporter

Princesse Bora Lodge *** + St Marie

Hotellet ligger mitt i en tropisk trädgård
med bl.a. orkidéer och hundraåriga träd.
Alla rum har havsutsikt. Beläget precis
vid stranden i en lagun med turkosfärgat
vatten på Sainte Marie-ön, Madagaskars
nordöstra sida och ca. 1 timmes flyg
ifrån huvudstaden. Ett prisvärt boendealternativ. Strax utanför Sainte Marie så
brukar valar årligen återkomma, under
juli-oktober.

Valsafari bokas / betalas direkt på hotellet.

Soanambo ***
Prestige room (dubbelrum)

16/1 - 30/6
16/9 - 31/10

1/1 - 15/1
1/7 - 15/9

1.355:-

2.290:-

15 bungalower
Luftkond. villa luxury
Värdebox
Restaurang, Bar
Vattensporter
Valsafari bokas och betalas direkt
på hotellet.

Halvpension kostar 300:- / vuxen / dag och 160:- / barn / dag.

Hotellets charmiga bungalower ligger på en
kulle med vy över havet där man under säsong
kan se knölvalarna simma förbi. Masoandro är
ett paradis för naturälskare med närhet till både
havet och djungeln. Denna harmoniska och
bekväma eko-lodge jobbar hårt för att bevara
och upprätthålla den naturliga miljön i området.
Från juli till september kan man från lodgens
pool iakttaga knölvalarna som simmar förbi.

16/1 - 30/6
16/10 - 31/10

1/1 - 15/1
1/7 - 15/9

Enkel

875:-:-

1.160:-

Dubbel

1.250:-

1.590:-

Enkel

1.720:-

2.420:-

Dubbel

2.135:-

2.915:-

Nature Bungalow

Luxuriod Bungalow

Extrabäddsrabatter barn / vuxen - kontakta AllResor!

1/1 - 15/1
7/4 - 7/5
1/7 - 30/9

16/1 - 6/4
8/5 - 30/6
1/10 - 31/10

Luxury Villa (dubbelrum)

2.990:-

2.145:-

Villa Comfort (dubbelrum)

2.275:-

1.885:-

520:-

650:-

Princess Bora Lodge and SPA*** +
Inkl. halvpension

Masoandro Lodge *** St Marie

Masoandro Lodge ***
Inkl. halvpension

Princesse Bora Lodge har ett
utmärkt läge i en lagun med
panoramautsikt över Indiska
Oceanen.Hotellet ligger på Sainte
Marie-ön ca. en timmes flyg ifrån
huvudstaden. Här råder lugn och
avkoppling. Restaurangen anses vara
den bästa på hela ön. Stora fina
bungalows med vacker lokal
inredning. Strax utanför Sainte Marie
så brukar valar årligen återkomma,
under juli-oktober.

Barn t.o.m 11 år i extrasäng i
Luxury Villa (0-2 år gratis)
Gratis transfer från/till flygplatsen.

Hotell på Nosybe Island får ni på förfrågan hos
AllResor - Priser gäller per rum & natt

www.allresor.se

