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Tag med på en unik kombinationsrejse til Kenya og Madagaskar,
hvor I skal opleve disse to landes helt enestående dyreliv og
majestætiske natur. Turen begynder med 5 dage / 4 nætters
utrolige dyreoplevelser i safariens mekka, Kenya. Turen i Kenya
slutter med en nat i Nairobi, hvorefter I flyver til Antananarivo på
Madagaskar.
Efter en nat i Antananarivo følger følger 8 dage / 7 nætter med
med unikke dyre- og naturoplevelser, hvor Madagaskars
overvældende udbud af endemisk flora og fauna er
bjergtagende. Rejsen slutter med 5 dage / 4 nætter afslappende
badeferie ved uspolerede Ifaty på Madagaskars sydkyst.
En helt unik rejse med stof, som kun drømmerejser er gjort af.

Besøge Kenyas safarisøer med fantastisk dyreliv

Se Masai Maras massive dyremængder inkl. The Big
5

Oplev unikt, endemisk dyreliv i Madagaskar

Kom tæt på en enestående natur i Madagaskar

Slut af med nogle skønne dage med badeferie ved
Ifaty på Madagaskar



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Kenya
I flyver fra København mod Nairobi i Kenya. I har et
flyskift på turen og ankommer til den internationale
lufthavn i Nairobi næste morgen.

Dag 2: Ankomst Nairobi |
Videre til Lake Naivasha
Ankomst til Nairobi om morgenen, hvor I, efter at
indrejseformaliteterne er overståede, mødes af jeres
repræsentant fra Somak Safari. Fra lufthavnen går det nu
direkte mod Lake Naivasha Sopa Lodge, hvor I
ankommer i god tid før frokost med mulighed for et lille
hvil, før det er tid til en stemningsfuld sejltur på Lake
Naivasha søen. Man glider næsten lydløst forbi de store
kolonier af flodheste, er tilskuer til et fantastisk fugleliv
og nyder i det hele taget den utrolige ro og fred, som der
er på søen, og som disse sejlture er kendt for.

Om aftenen er der middag på lodgen, og I går til ro efter
en oplevelsesmættet dag på Lake Naivasha Sopa Lodge,
der anses for at være Sopa kædens bedste lodge i Kenya.
Efter middagen er der tid til at nyde den smukke have,
hvor de vilde dyr ofte kan iagttages på ganske nært hold
på den store græsplæne.

Især giraffer, zebraer, vandbukke og vortesvin ses ofte
om dagen, men om natten er det især flodhestene, der
kommer tæt på. Dem skal I holde jer langt væk fra!

Overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge. Klik her for
mere om lodgen.

Dag 3: Lake Naivasha -
Lake Nakuru - Lake
Naivasha | Heldagsudflugt
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Flodhest i Lake Naivasha
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Der er tidlig morgenmad, før der gøres klar til at køre
mod en anden af de berømte søer i Great Rift Valley,
nemlig Lake Nakuru. Her er der ganske enkelt et
ubeskriveligt fugleliv, og man forstår, hvorfor Lake
Nakuru af mange kaldes 'A birdwatchers paradise'. De
høje "Yellow Fever" akacieskove, nær søen, er
tilholdssted for bøfler, vandbukke og forskellige antiloper
og godt gemt oppe i trækronerne, eller i den tætte
underskov, lurer den sky leopard.

Mange af dyrene er reelt sky, men I kan som regel være
heldige med at se dem i de sene eftermiddagstimer. Lake
Nakuru siges at være et af de allerbedste steder at
opleve såvel det store "hvide" næsehorn, det sjældne og
udrydningstruede "sorte" næsehorn, samt den smukke,
nærmest aristokratiske, Rothschild giraf.

Frokosten nydes på Lake Nakuru Lodge og ud på
eftermiddagen kører I retur til Naivasha Sopa Lodge med
tid til en sundowner, inden det er tid til aftenens middag.

Middag & overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge. Klik
her for mere om lodgen.

Dag 4: Lake Naivasha -
Masai Mara
Der er tidlig morgenmad, hvorefter det nu går sydpå mod
Kenyas mest berømte safaripark, Masai Mara. Masai

Mara er på mange måder essensen af den 'ægte' safari
med store vidder og massive mængder af dyr inkl. The
Big Five (elefant, løve, bøffel, leopard og næsehorn). Man
kan helt sikkert også se The Ugly Five (Hyænen,
marabou-storken, grib, vortesvinet og gnuen).

Fremme i det fremragende safariområde kan I se frem til
hele 2 nætter med masser af safarikørsel. I kommer til at
bo godt og med fin beliggenhed med ophold på Ashnil
Mara Camp.

I ankommer til Ashnil Mara Camp i rette tid til frokost og
måske et lille afslappende hvil, før det er tid til det, som
mange givet har ventet spændt på: Det første Game
Drive på Mara savannen.

Har man ikke prøvet en safari før, vil man opleve et sandt
bombardement af alle sanser og en konstant åndeløs
spænding. Man er super koncentreret i sin iver for at
spotte vildtet, og især rovdyrene! Fortvivl ikke, hvis I
synes, at I ikke rigtig får øje på et rovdyr i begyndelsen,
det er svært, men jeres chauffør/guide er veltrænet i at
spotte disse. Men gradvist lærer I også selv at se de
rigtige steder hen, hvor dyrene kunne tænkes at opholde
sig.

Tilbage på Campen venter et velfortjent bad, mørket
indfinder sig snart, og Mara's mange nattelyde trænger
sig på. Hyæners kalden, løvers brølen - måske i
forbindelse med en jagt - jo - fantasien får frit løb. En ting
er givet: I sover helt sikkert godt efter en lang dag med
masser af indtryk.
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Lake Naivasha Sopa Lodge
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Overnatning: Ashnil Mara Camp. Klik her for mere om
camp'en.

Dag 5: Masai Mara
Er Kenyas safariens mekka, er Masai Mara hjertet. Masai
Mara er så absolut Kenyas mest berømte safaripark og
støder i den sydlige ende op til den kæmpemæssige
Serengeti-slette i Tanzania. Disse to safariområder er
skueplads for den årlige vildtvandring 'The Great
Migration', hvor enorme dyreflokke vandrer fra
Serengeti til Masai Mara og tilbage i en årligt
tilbagevendende cyklus. Masai Mara og Serengeti danner
tilsammen et helt unikt økosystem, der er det rene
paradis for mange millioner dyr.

Forekomsten af dyr i Masai Mara er svær at overgå
noget sted i verden, og især antallet af de nævnte 'The
Big Five' er usædvanlig høj her. De store katte - løver,
leoparder og geparder - ses ofte i store antal, og ved
selve Marafloden lurer krokodillerne. Ifm.
vildtvandringen er Mara-floden skueplads for de
dramatiske scener med de talrige gnuer, der prøver at
undgå de glubske krokodiller, når de skal krydse floden.
Fugle er der ligeledes masser af i Masai Mara med hele
452 forskellige arter, heraf 53 arter af rovfugle.

Masai Mara er ikke blot store dyreoplevelser, men også
smukke, smukke naturoplevelser. Her finder I savanne så
langt øjet rækker, grønne, bløde bakker og skovområder,

der deles af den mægtige Mara-flod, der løber gennem
parken fra nord til syd. Masai Mara-området har navn
efter Masai-folket, nomadefolket, som har levet her
nærmest siden tidernes begyndelse. Er der mulighed for
det, bør man besøge en Masailandsby, når man er på
disse kanter.

Den ekstraordinære oplevelse: Ballonsafari (tilkøb)

En ballonsafari over savannen er den hel ekstraordinære
oplevelse, som alle bør unde sige. Nogle finder sikkert
prisen lidt afskrækkende, men det er alle pengene værd.
At se solen stå op over savannen og se dyrenes færden i
den tidlige morgen er ganske enkelt helt ubeskrivelig og
skal prøves. Fra luften fornemmes for alvor, hvor enormt
det afrikanske kontinent er - nærmest uendeligt! Hør
mere om mulighederne for en ballonsafari. Se mere
under priserne.

I har enten 3 Game Drives gennem dagen, hvor frokosten
nydes på Campen eller et heldags Game Drive, hvor
frokosten medbringes og nydes på savannen. Det er jeres
valg.

Overnatning: Ashnil Mara Camp. Klik for mere om
camp'en.
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Ashnil Mara Camp I Masai Mara
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Dag 6: Masai Mara -
Nairobi med bus | også
mulighed for fly, hør
nærmere
Efter to fantastiske, sansemættede safaridage med
oplevelser i Masai Mara, er det nu tid til at sige farvel til
dette område. Om morgenen kører I fra Ashnil Mara
Camp mod Nairobi. Der gøres stop undervejs for at få
lidt at drikke, strække benene og evt. købe lidt souvenirs,
før der er ankomst i Nairobi. Her serveres en let frokost
på Somak Safari Lounge inden I bliver kørt til hotellet i
Nairobi.

I overnatter I Nairobi, inden I i morgen formiddag køres
til lufthavnen for at stige ombord på flyet til Madagaskar.

Overnatning: Sarova Stanley Hotel i Nairobi eller
tilsvarende.

Dag 7: Nairobi -
Antananarivo i
Madagaskar

Der er afgang fra jeres hotel mod lufthavnen i Nairobi,
hvor der først på dagen er afgang med fly til Madagaskar.
Der er forventet ankomst til Madagaskar og
hovedstaden Antananarivo midt på eftermiddagen.
Bagagen modtages, og i ankomsthallen venter en
repræsentant for BENNS, der skal sørge for, at I kommer
godt til jeres hotel i Antananarivo.

Resten af dagen er på egen hånd til at slappe af efter
flyveturen og måske gå lidt på opdagelse i den - sikkert
for mange - helt ukendte by.
Residence Lapasoa ligger centralt i byen, ganske nær den
smukke sø Lac Anosy. Byen ligger smukt omkring søen.
Hotellet er et af byens boutique hoteller, smukt indrettet
i en gammel kolonibygning fra 1900-tallet.

Men i morgen begynder de unikke oplevelser i
Madagaskar for alvor, så det er nok også godt at være
udhvilet.

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

Dag 8: Antananarivo -
Andasibe
Efter morgenmaden møder I jeres engelsktalende



Lækre telte på Ashnil Mara Camp i Masai Mara
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guide/chauffør, som giver en kort briefing om turen.

Køreturen i dag er på ca. 150 km og tager jer til Andasibe
på den østlige side af Madagaskar. I kører gennem
frodige, grønne områder, også bjergområder. I
bjergområderne kan I bl.a. se landsbyer, hvor
Merina-folket bor. Dette er den største etniske gruppe i
Madagaskar.
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 inkluderet: Morgenmad
Standard indkvartering: Grace Lodge (eller tilsvarende)
Superior indkvartering: Mantadia lodge (eller
tilsvarende)

Dag 9: Andasibe Speciel
Reserve
Efter morgenmaden venter store natur- og
dyreoplevelser i Andasibe Special Reserve. Andasibe
Special Reserve er en del af den større
Andasibe-Mantadia National Park og udgør den sydlige
del af parken. Denne del af parken er især kendt for én
ting: Indri lemuren, som er den største af alle nulevende
lemurer og kan blive op til 1 m. høj. Lokalt kaldes den for
Babakoto. Andasibe er det bedste sted at opleve denne

lemur, da der et par grupper her, der har vænnet sig lidt
til mennesker. Indri lemuren kan høres langvejs fra på
grund af et helt særligt kald, som kan høres fra tidlig
morgen frem til middag, og igen sen eftermiddag. Indri
lemuren er udrydningstruet.

Udover Indri lemuren findes her 13 andre lemurarter
som f.eks. den grå bambuslemur og den brune lemur. Den
ekstraordinære dyrediversitet i Andasibe understreges
af, at her er 15 andre pattedyr, mere end 100 fuglearter,
heraf flere endemiske og 50 forskellige reptiler, herunder
Madagaskars støste kamæleon.

Regnskoven i Andasibe er klassisk, tyk, fugtig regnskov
dækket med lianer, mos, bregner og mere end 100
blomstrende orkideer (september-januar). Her vokser
mange forskellige typer af træer, ikke mindst ædeltræ
som mahogni og palisander.

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.

Overnatning i Andasibe.

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



Antananarivo, Madagaskars hovedstad
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Dag 10: Andasibe -
Antsirabe
Efter morgenmaden går turen tilbage til Tana, hvorfra
der fortsættes sydpå til Antsirabe. Turen i dag er godt
300 km, og I kører gennem skønt højland med udsigt til
smukke rismarker. I kommer også forbi særegne
landskaber, kaldet "Lavaka", som er store huller i
bakker/højdedrag, som er foresaget af kraftig erosion.

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.

Antsirabe er Madagaskars tredjestørste by med ca.
180.000 indbyggere. Byen ligger 1.500 moh og byder
derfor på et ret så køligt klima, især om vinteren. Det
kølige klima er sandsynligvis årsagen til at en gruppe
norske missionærer slog sig ned her i 1872.

Antsirabe betyder, 'hvor der er salt', og betydningen
henviser til de mange varme kilder, som der er i byen.
Disse kilder har givet byen sit kælenavn 'Malagasy
Vichy'. De varme kilder havde længe været kendt for
deres helbredende effekt af de lokale, da
franskmændene etablerede en Spa i byen i det 19.
århundrede.

Byen har en smuk arkitektur fra 'Belle Epoque' perioden.
Her ser man også en del rickshaws, som man evt. kunne
prøve en tur i. Den bedste måde at opleve byens
kompakte centrum på er med en spadseretur (eller en tur
rickshaw). Her får I oplevet smuk arkitektur lige fra
fransk-inspirerede store huse til skandinavisk
inspirerede villaer med engelske haver.

De smukke avenuer med træer giver byen et friskt og
frodigt præg.

Det bør I opleve:

Hot Springs
Sabotsy markedet
Ivohitra Hill (1652 moh) og udsigt over byen
Drikke en 'Three Horses Beer'

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

Dag 11: Antsirabe -
Ranomafana National
Park



Antananarivo, Madagaskars hovedstad
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Efter morgenmaden går turen til Ambositra, som er
centrum for Madagaskars træskærerindustri. Husene i
højlandet er karakteriserede ved smukke træskårne
balkoner og skodder i stærke farver.

Senere kommer I til "Le Col de Tapia", som er træer, der
er modstandsdygtige overfor skovbrænde. Landskabet
domineres fortsat af rismarker, fyrreskove,
eukalyptustræer og klippefyldte bjerge.

I kører på et tidspunkt væk fra hovedvejen for at komme
frem til dagens slutmål, Ramomafana National Park, som
I skal opleve i fuldt flor hele dagen i morgen.

Der køres ca. 250 km. i dag.

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

Dag 12: Ranomafana
National Park
Efter morgenmaden står der naturoplevelser på
agendaen. I skal på vandring ind i den nærliggende
nationalpark, Parc National de Ranomafana, for at se og
opleve lemurer, kamæleoner og andre særegne dyr og
fugle og ikke mindst naturen.

Parc National de Ranomafan er i sandhed en af de mere
spektakulære nationalparker i Madagaskar. Parken blev
etableret i 1991 og har siden, på grund af især god
beliggenhed, let tilgængelighed og stor biodiversitet,
været et af landets mest besøgte seværdigheder. Parken
er på 415 km2 og rækker over et meget bjergrigt
område, dækket totalt af tæt regnskov. I 1986 opdagede
man den udrydningstruede gyldne bambuslemur her,
hvilket førte til oprettelsen af parken.

Her finder I hele 12 forskellige lemurarter heriblandt den
meget sjældne aye-aye. Sidstnævnte kaldes også for
fingerdyret og er verdens største nataktive primat. Især
bambuslemurerne er truede på grund af at forekomsten
af bambus svinder mere og mere.

Som i Andasibe er her masser af andre dyr end lemurer.
Masser af farvestrålende fugle, 115 forskellige,
heriblandt Madagaskarduehøgen. Her er 62 forskellige
reptiler, 98 forskellige frøer, 99 forskellige sommerfugle,
350 forskellige edderkopper og m.m. De fleste reptiler og
frøer ses bedst om aftenen/natten.

Regnskoven er rig på træer, såvel ædeltræer som
palmetræer. En stor del af skoven er ligeledes anvendelig
til medicinske formål.

I bunden af den tætte skov findes der mange 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.



Andasibe i Madagaskar kendt for bl.a. sine Rickshaws
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Efter besøget i nationalparken vender I tilbage til jeres
hotel, og resten af dagen er på egen hånd.

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

Dag 13: Ranomafana -
Fianarantsoa - Isalo
I forlader nu området ved Ranomafana National Park og
har ca. 350 kilometers kørsel foran jer sammen med en
masse nye oplevelser.

I dag skal I besøge en lokal vingård, tæt ved Fianarantsoa
"byen, hvor man lærer gode ting". I skal selvfølgelig også
smage på vinen. Fianarantsoa er porten ind til øens
sydlige del, hovedstaden for Betsileo-stammerne og
centrum for den katolske religion. Det er også her i
området, at 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.

Efter Fianarantsoa fortsætter I videre sydpå til

Ambalavao, hvor der aflægges et besøg på 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
klippeformation, som samtidig 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 enorme "Plateaux
de Horombe" med den dybe røde jord, før jeres ankomst
til byen Isalo. Her skal I overnatte.

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

Dag 14: Isalo National
Park



Indri lemuren i Andasibe Special Reserve | Verdens største lemur
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Efter morgenmaden er det tid til endnu et besøg i en
fantastisk naturpark.

I dag skal I besøge og vandre i Isalo National Park. Parken
dækker et område på godt 800 km2 bestående af hele
Isalo massivet. Dette enorme bjerg er imponerende med
sine mange sandstensformationer. Klippemassivet har
gennem tiden eroderet enormt, så der er opstået skarpe
klipperygge, imponerende kløfter og mindre stalagmitter.
Et forunderligt landskab, som tiltrækker vandrere fra
hele verden.

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.

Forekomsten af vilde dyr er ikke så overvældende, som i
de parker som I har besøgt tidligere på turen, men der er
dog også her et par forskellige lemurer et se efter. Bl.a.
gemmer den tykke vegetation på 14 natlemurer.

Fugle er der i lighed med andre parker masser af. Hele 80
forskellige arter. bl.a. den sjældne Benson's Rock Thrush
og den afrikanske knopgås. Her er 35 forskellige reptiler
og adskillige endemiske frøer.

Floraen er mindst lige forskelligartet som faunaen. Her er
over 500 endemiske planter som f.eks. Elephant's Foot.

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 fantastisk udsigt over
de enorme sandstensbjerge med smukke farver og
specielle formationer. Måske I kan få øje på
"skildpadden", "masken" og "krokodillerne". Til slut på
jeres vandring når I frem til den "naturlige swimming
pool" med det krystalklare vand. En perfekt belønning
efter en lang og varm vandretur.

Herefter det retur til Isalo. Resten af dagen er på egen
hånd.

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

Dag 15: 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 tornet 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.

Køreturen i dag er på i alt 265 km. På det sidste stykke af
dagens rute er vejen ret så dårlig, og denne del af turen
kan sagtens tage op til 2,5 time.
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Ifaty er et af de tørreste områder i Madagaskar. I kører
forbi 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. 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 16 - 18: Ifaty
I har de næste 3 hele dage i Ifaty. Ifaty er synonymt med
afslapning og smukke strande med rig mulighed for at
slappe af ovenpå de mange sanseindtryk, I allerede har
fået. Dagene er til fri disposition til at bade og snorkle
ved koralrevet, der ligger i forbindelse med lagunen ud
for Ifaty. Lagunen er landets største lagune og 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 havområder ved Madagaskar for at
føde. Det er en fantastisk oplevelse, og det er ofte i
denne periode muligt at se hvalerne tæt på båden.

Hver dag 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 i Reniala Private Reserve. 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.

I kan også gå på opdagelse i Ambotsibotsike, en landsby
på vejen til Tulear. Her finder I en fantastisk
mangroveskov. Man kan ride på heste, mountain bike
eller køre i Quad-bike

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

Et anderledes sted i et helt fantastisk land. Nyd dagene
her.

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

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

Dag 19: Ifaty - Tuléar -
Antananarivo
Jeres hotel sørger for transporten til lufthavnen.
Omkring kl. 06.00 kører I fra Ifaty 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. Det er dog især byens gamle bydel,
Rova, der er historisk interessant. Her finder I gamle
paladser, kirker og katedraler og ikke mindst fornemme
huse og bygninger, som byens bedre borgerskab bor/har
boet i.

Den moderne bys Downtown, hvor jeres hotel ligger, er
dog også interessant. Se f.eks. nærmere på Lake Anosy,
Place de l'Indépendance, Avenue de l´Indépendence med
City Hasll og m.m.

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
endelig den nedre del, som er byens handelscentrum.

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

Dag 20: Afrejse fra
Madagaskar mod
Danmark
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
flyskift undervejs.

Måltider inkluderet: Morgenmad



Ranomafana National Park - ideel for vandreture
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Dag 21: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode April - juni  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 2 personer

I delt dobbeltværelse
44.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - september  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 2 personer

I delt dobbeltværelse
54.498,00 DKK

Rejseperiode Oktober - november  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 2 personer

I delt dobbeltværelse
45.998,00 DKK

Rejseperiode April - juni  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 4 personer

I delt dobbeltværelse
33.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - september  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 4 personer

I delt dobbeltværelse
43.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober - november  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 4 personer

I delt dobbeltværelse
35.398,00 DKK

Rejseperiode April - juni  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 6 personer

I delt dobbeltværelse
30.898,00 DKK

Rejseperiode  Juli - september  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 6 personer

I delt dobbeltværelse
40.998,00 DKK

Rejseperiode Oktober - november  - Fra-pris i kr. pr. person | v. 6 personer

I delt dobbeltværelse
32.698,00 DKK
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Tillæg pr. person for opgradering til superior indkvartering samt halvpension i Ranomafana og Ifaty: Kr.
8.098

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

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



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 - Nairobi i Kenya inkl. skatter og
afgifter

Lufthavnstransfers i Kenya

5dages Kenya safari med 4 overnatninger jf.
program

Entré til nationalparkerne på safarien

Eget 4x4 safarikøretøj

Helpension på safarien

Safarikørsel med engelsktalende guide/chauffør

Vinduesplads i safarikøretøjet

1nat på hotel i Nairobi efter safarien

Fly Nairobi - Antananarivo inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer t/r i Antananarivo

14 nætters rundrejse i Madagaskar jf. program

Professionel og erfaren engelsktalende guide +
chauffør fra dag 8-15. Ved ankomst til Ifaty på dag
15 har I IKKE guide/chauffør

Transport i køretøj, som passer til antallet af
rejsende

Entreer og parkafgifter i Madagaskar

Indkvartering som beskrevet i programmet eller et
tilsvarende niveau. Morgenmad er inkluderet.

Transport fra hotellet i Ifaty til Tulear

Fly fra Tulear til Antananarivo

Rejse- og afbestillingsforsikring

Drikkepenge til chaufføren i Kenya (beregn ca. kr.
300.- pr. person)

Drikkepenge til chauffør + guide i Madagaskar
(beregn ca. kr. 300.- pr. person)

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

Frokost og aftensmad på hele turen i Madagaskar

Visum til Madagaskar Læs mere her

Visum til Kenya (ansøges elektronisk på forhånd
inden afrejsen fra Danmark. Visum til Kenya
koster pt. USD 51/person Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/madagaskar/kenya-og-madagaskars-dyreliv-inkl-badeferie-35042?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/madagaskar/kenya-og-madagaskars-dyreliv-inkl-badeferie-35042%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
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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 Antananarivo til Danmark inkl. skatter og
afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/madagaskar/kenya-og-madagaskars-dyreliv-inkl-badeferie-35042?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/madagaskar/kenya-og-madagaskars-dyreliv-inkl-badeferie-35042%3E

