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Der er ingen tvivl om at en rejse til Madagaskar, vil være en rejse
udover det sædvanlige. På denne rundrejse kommer I til nogle af
Madagaskars højdepunkter og kommer til at opleve det unikke
dyreliv og ikke mindst det unikke landskab. Netop dyrelivet og
planterne er helt unik for Madagaskar, og meget af det I vil
opleve på denne rundrejse findes netop kun i Madagaskar. Der
er indlagt 4 hele dage ved stranden Ifaty, hvor I enten kan slappe
af eller komme endnu tættere på den lokale befolkning på
udflugter mm.
Da Madagaskar stadigvæk er et land som er meget
underudviklet turistmæssigt, er det vigtigt, at I som gæster er
indforstået med at indkvarteringsstandarden er lavere end i
Europa og andre afrikanske turistlande. Alle hoteller på denne
rejse er basis indkvarteringssteder, men rene og med eget bad
og toilet. De fleste lokale taler ikke engelsk, men Fransk og
Malagasy. En helt igennem virkelig unik rejse!

Oplev unikt og endemisk dyreliv med bl.a. lemurer

Kom tæt på enestående natur med enorme Baobab-
træer

Slut rejsen med en skøn badeferie ved Ifaty

Få en autentisk, off-the-beaten-track oplevelse

Rejs til en del af verden som de færreste oplever



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark
Afgang fra Danmark mod Madagaskar, med et flyskifte
undervejs. I lander i Antananarivo næste dag. På
flyvningen mod Madagaskars hovedstad, Antananarivo,
er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. Det
er også muligt mod tillæg at flyve fra Billund.

Dag 2: Ankomst til
Antananarivo
I ankommer til Antananarivo midt på eftermiddagen,
hvor I bliver modtaget af en lokal repræsentant fra
BENNS, som kører jer til jeres hotel i Antananarivo. Her
har I resten af dagen til at slappe af efter rejsen og til at
gå ud på opdagelse i byen. Væn jer til de varmere
temperaturer og glæd jer til oplevelserne for alvor
starter i morgen.

Standard indkvartering: Residence Lapasoa (eller
tilsvarende)
Superior indkvartering: Palissandre Hotel (eller
tilsvarende)

Dag 3: Antananarivo -
Andasibe
Efter I har spist morgenmad, bliver I mødt af jeres
engelsktalende private guide og chauffør, som giver en
kort briefing om turen. I dag skal I køre til Andasibe, som
ligger på den østlige side af Madagaskar.

I skal køre ca. 150 km. og vil køre gennem nogle af øens
frodige områder. Undervejs kommer I også gennem
bjergområder, hvor I vil se landsbyer hvor Merina folket
bor. Merina-folket er den største etniske gruppe i
Madagaskar og findes primært på midten af øen.



De imponerende Baobab-træer

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

I er fremme ved jeres hotel sidst på eftermiddagen. Om
aftenen, omkring kl. 19.00, skal I på en aftentur til fods
for at lede efter nataktive dyr - bl.a. lemurer.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Grace Lodge (eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Mantadia lodge (eller
tilsvarende)

Dag 4: Andasibe Special
Reserve
Efter morgenmaden besøger I Andasibe Special Reserve.
Dette område besøges specielt for at se den største af
lemurarterne, som kaldes Indri lemuren. Dette 810 ha
reservat er et unikt område, som også huser en række
andre sjældne dyr og plantearter, som kun findes her på
øen, bl.a. orkideer, kamæleoner, børstesvin og mange
fuglearter.

Om eftermiddagen besøger I landsbyen Andasibe, der er
typisk for Betsimisaraka-folket, som er øens næststørste
stamme. Betsimisaraka-folket er kendt for at dyrke ris og
lever ellers mest af det man kan finde i skoven.

Under besøget får I en fin indsigt i Betsimisaraka folkets
hverdag og traditioner.

Måltider: Morgenmad

Standard indkvartering: Grace Lodge (eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Mantadia lodge (eller
tilsvarende)

Dag 5: Andasibe -
Antsirabe
Efter morgenmaden går turen tilbage til Tana, og I
fortsætter sydpå til Antsirabe. Turen i dag er godt 300
kilometer, og undervejs kører I gennem det skønne
højland med udsigt til de smukke rismarker. I vil også
komme forbi de imponerende bakker, kaldet "Lavaka",
som minder meget om rismarkerne, man finder i
sydøstasien.

Her finder I også grønne områder med grøntsagsmarker
og frugttræer.

I gør et kort stop på turen i Ambatolam for at besøge
denne store landbrugsby. Byen er desuden kendt for at
udvinde aluminium.

Sidst på eftermiddagen ankommer I til smukke Antsirabe,
som bl.a. er kendt for sin ølproduktion. Når I ankommer
til byen, kan I sikkert allerede her fornemme
bryggerierne, når I indånder luften.

Overraskende nok er byen grundlagt af nordmænd
tilbage i 1856 og er det eneste sted på Madagasker, som



Sifakalemurer i træerne
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føles og ligner en europæisk by.
Klimaet i området er tempereret, og netop derfor finder I
også frugt og grønsager i dette områder, som dyrkes i
køligere klima.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Chambres Du Voyageur (eller
tilsvarende)
Superior indkvartering: Arotel (eller tilsvarende)

Dag 6: Antsirabe -
Ranomafana National
Park
Efter morgenmaden går turen til Ambositra, som er
centrum for Madagaskars træskærerindustri. Husene i
højlandet er karakteriseret ved smukke træskårne
balkoner og skodder i stærke farver.

Senere kommer I til "le col de tapia", som er en slags
træer, der er modstandsdygtige overfor skovbrænde.
Landskabet domineres fortsat af rismarker, fyrskove,
eukalyptustræer og klippefyldte bjerge. I kører væk fra
hovedvejen for at komme frem til dagens destination -
Ramomafana National Park.

Der køres ca. 250 km. i dag.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Centrest(eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Thermal Hotel (eller
tilsvarende)

Dag 7: Ranomafana
National Park
Parc National de Ranomafana er godt 400 km2, og her
finder I både regnskov, bjerge og et spændende og rigt
dyreliv. Nationalparken betragtes som et af Madagaskars
absolutte højdepunkter, så I kan godt glæde jer!
Indgangen til parken er ca. 7 km. fra landsbyen
Ranomafana og er beliggende 800-1200 meter over
havet. Det er en af de mest besøgte parker i Madagaskar,
og det forstår man godt.

Ud over tæt skovklædte bjerge findes der mange mindre
bække, som løber ud i den smukke flod, Namorona. Selv
om meget af områdets skov er blevet fældet, finder man
stadig store områder af uberørt skov i den østligste del af
nationalparken.

I skal i dag på lange gåture i Ranomafana National Park
for at se og opleve lemurer, kamæleoner og andre
spændende dyr.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Centrest(eller tilsvarende)



Isalo National Park
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Superior indkvartering: Thermal Hotel (eller
tilsvarende)

Dag 8: Ranomafana -
Fianarantsoa - Isalo
I forlader nu Ranomafana National Park og har ca. 350
kilometers kørsel forude sammen med en masse nye
oplevelser. Fianarantsoa er porten til øens sydlige del og
hovedstaden for Betsileo-stammerne og centrum for den
katolske religion. Det er også her i området, hvor de
fleste af de bedste skoler er placeret i Madagaskar.

Fianarantsoa er centrum for Madagaskers
vinproduktion. Det siges dog, at klimaet ikke er perfekt
til druevin, men det er en tradition fra præster og munke,
som levede i området.

Herefter fortsætter I sydpå til Ambalavao, hvor I besøger
en papirfabrik med rødder tilbage til den arabiske
civilisation.

Turen fortsætter mod Ihosy, som er hovedstaden for
Bara-stammerne, og senere passerer I bjergkæden
Andringitra, som adskiller det tørre lavland mod syd og
det grønne højland. På vejen kan I se en spektakulær og
kæmpe granitformation med tvillinge-klippetårne, som
kaldes for "porten mod syd" og som markerer slutningen
på højlandet og begyndelsen på det sydlige af øen.

"Bishop's hat" er en anden imponerende formation, som
er et helligt sted for den lokale befolkning. Tilbage i
historien, valgte man her at begå selvmord i fællesskab,
da det var en bedre afslutning på livet end at overgive sig
til Merina-stammen.

Sidst på dagen kommer I gennem det kæmpe "Plateaux
de Horombe" med den dybe røde jord og senere
ankommer I til byen Isalo.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Isalo Ranch (eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Jardin Du Roy (eller tilsvarende)

Dag 9: Isalo National Park
I dag skal I besøge og vandre i Isalo National Park. Parken
dækker et område på godt 800 m2 bestående af hele
Isalo massivet. Dette kæmpe bjerg er imponerende med
sine mange sandstensformationer.

I parkerer ca. 10 minutters kørsel fra landsbyen Ranohira
og vandrer ca. 1,5 time til en "naturlig swimming pool".
På turen vil I opleve den specielle vegetation, som
området byder på.

Området er også kendt for at fungere som midlertidig
gravplads for Bara-folket, indtil de døde kunne begraves i
rigtige grave. I de sidste ca. 20 minutter går det stejlt
opad, indtil I når bjergmassivet. I belønnes med en



Lokale der arbejder på rismarkerne med at plante ris
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fantastisk udsigt over de kæmpe sandstensbjerge med
smukke farver og specielle formationer. Måske I kan få
øje på "skildpadden", "masken" og "krokodillerne".

I passerer små vandløb, og der er også ofte mulighed for
at opleve sifakas lemurer, brune lemurer og
kattalemurer. Der findes også mange forskellige
fuglearter, firben og slanger. Til slut når I den "naturlige
swimming pool" med det krystalklare vand. En perfekt
belønning efter en lang og varm vandretur.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Isalo Ranch (eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Jardin Du Roy (eller tilsvarende)

Dag 10: Isalo National
Park - Ifaty
Efter morgenmaden kører I til Tuléar, hvor hovedvej 7
slutter. I kommer nu til et andet landskab med tørre
skove i vest og den tornede ørken i syd.

På vejen kan I beundre de forskellige gravpladser ved
Mahafaly og Antandroy. I gør et kort stop i Tuléar, inden
turen går til Ifaty, som ligger 27 km. fra Tuléar. I dag skal I
køre 265 km.

Ifaty er et af de tørreste områder på Madagaskar. I
passerer den tørre og sandede jord, hvor de lokale

kæmper for at finde drikkevand. I vil opleve
fiskerlandsbyer på turen, hvor mændene fisker to gange
om dagen, og konerne og børnene venter på, at de kan
bringe fangsten til markedet i Tuléar.

Måltider standard indkvartering: Morgenmad
Standard indkvartering: Hotel De La Plage (eller
tilsvarende)

Måltider superior indkvartering: Halvpension
Superior indkvartering: Princess Du Lagon (eller
tilsvarende)

Dag 11 - 14 : Ifaty
I har de næste 4 hele dage i Ifaty, som ligger ved
stranden. Her er der rig mulighed for at slappe af ovenpå
de mange oplevelser, I allerede har fået, eller I kan
udforske endnu mere af området. Dagene er til fri
disposition.

Ifaty ligger i landets største lagune og er beskyttet af et
koralrev, som gør stedet ideelt til snorkling og dykning.
Det er derfor oplagt at tage et kig under havunderfladen
og se på dyrelivet under.

I visse perioder af der også mulighed for at se hvaler i
dette område (midt juni/juli til september). Hvalerne
kommer til de kølige have ved Madagaskar for at føde.
Det er en fantastisk oplevelse, og det er ofte i denne



Togstationen i Antsirabe
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periode muligt at se hvalerne tæt på båden.

Omkring kl. 13-14 vil I i Ifaty-landsbyen kunne opleve
omkring 50 lokale små, fiskerbåde komme i land med
dagens fangst.

Der er mulighed for flere udflugter, mens I er i Ifaty. Der
er bl.a. mulighed for at komme ud og se nærmere på de
imponerende Baobab træer. På sådan en tur vil I også
støde på lemurer og sikkert også mange endemiske fugle.
I kan også tage på udflugter, der primært fokuserer på de
mange spændende fugle, der findes på Madagaskar - og
ofte ingen andre steder.

Hvis I ønsker lidt mere adrenalin er der også mulighed for
at leje Quadbikes og opleve sanddynerne ved Manombo
og søerne Ranobe.
I kan også gå på opdagelse i Ifaty eller Mangily. Her kan I
komme lidt tættere på lokalbefolkningen på markedet, se
kirkerne, skolerne mm.

Ellers bør I blot nyde de fantastiske solnedgange over
havet og omgivelserne I befinder jer i.

Ved ankomst til Ifaty siger I farvel til jeres chauffør /
guide.

Måltider standard indkvartering: Morgenmad
Standard indkvartering: Hotel De La Plage (eller
tilsvarende)

Måltider superior indkvartering: Halvpension
Superior indkvartering: Princess Du Lagon (eller

tilsvarende)

Dag 15: Ifaty - Tuléar -
Antananarivo
Jeres hotel sørger for transporten til lufthavnen.
Omkring kl. 06.00 kører I tilbage til Tuléar for at flyve til
Antananarivo.

Tilbage i hovedstaden bliver I kørt til jeres hotel,
hvorefter I har resten af dagen på egen hånd til
afslapning eller sightseeing. Antananarivo kaldes også for
"de tusinders by", og det var her den første konge
startede med at forene de mange mindre kongeriger på
øen.

Der bor omkring 1,4 mio. mennesker i Antananarivo, så
det er ikke en lille by. Besøg nogle af byens paladser og
museer. Eller stop ved nogle af de mange boder, der
sælger alt, hvad man kan forestille sig.

Godt 20 km. nord for byen finder I Ambohimanga, som
udover at være på UNESCOs verdensarvliste også anses
som et helligt sted og associeres med stærke følelser af
identitet for landet.

Antananarivo blev bygget i 3 etaper. Den øvre del hvor
det gamle dronningepalads er beliggende. Den mellemste
del hvor alle de moderne butikker er beliggende og



Der sælges brød i en lille butik i byen Ambalavao
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endelig den nedre del som er byens handelscentrum.

Måltider: Morgenmad
Standard indkvartering: Residence Lapasoa (eller
tilsvarende)
Superior indkvartering: Relais Des Plateaux (eller
tilsvarende)

Dag 16: Hjemrejse
Efter morgenmaden er formiddagen til fri disposition.
Der er afrejse fra Antananarivo lufthavn om
eftermiddagen. I bliver hentet på hotellet og kørt til
lufthavnen.

Turen går nu igen tilbage til Danmark med en
mellemlanding undervejs.

Måltider: Morgenmad

Dag 17: Ankomst
Danmark
I er tilbage i Danmark med en kuffert fuld af eksotiske
oplevelser.



Priser og afgange
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Rejseperiode April - maj  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Standard
29.598,00 DKK

Superior
Kontakt os

Rejseperiode Juni - juli  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Standard
32.198,00 DKK

Superior
Kontakt os

Rejseperiode August - november  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Standard
29.598,00 DKK

Superior
Kontakt os

Tillæg pr. person for opgradering til superior indkvartering samt halvpension i Ranomafana og Ifaty: Kr.
8.098

Denne rejse er baseret på privat rejse, hvilket betyder, at I selv bestemmer afrejse datoer, men kan også tilbydes,
hvor I rejser i en international gruppe. Venligst kontakt os for afrejse datoer og priser, hvis I ønsker at rejse i en
international gruppe.

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 19.900



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark til Antananarivo i Madagaskar inkl.
skatter og afgifter

Transport fra og til lufthavnen i Antananarivo

Privat rundrejse iht. program

Professionel og erfaren engelsktalende guide fra dag
2-10. Ved ankomst til Ifaty på dag 10 har I ikke guide
eller chauffør.

Transport i køretøj som passer til deltager antallet

Entreer og parkafgifter

Indkvartering som beskrevet i programmet eller
tilsvarende niveau inkl. morgenmad

Transporten til lufthavnen i Tuléar og fly fra Tuléar
til Antananarivo

Fly Antananarivo til Danmark i Madagaskar inkl.
skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Visum til Madagaskar Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/madagaskar/madagaskars-klassiske-hojdepunkter-21245?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/madagaskar/madagaskars-klassiske-hojdepunkter-21245%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

