MADAGASKAR
18.07-02.08.2019

Najważniejsze informacje
Cena obejmuje:
- przelot wewnętrzny
(Antananarivo - Diego Suarez)
- transfery wskazane w
programie;
- zakwaterowanie w pokojach
dwuosobowych ze śniadaniami;
- wyżywienie: piknik lunch gdzie
wskazano
- wstępy do parków, lokalnych
przewodników;
- prowadzącego Nautica Travel;
- 3 dni nurkowe, dwa
nurkowania dziennie;
- pozostałe atrakcje wskazane w
programie;
- ubezpieczenie obejmujące
nurkowanie;

Cena nie zawiera:
- przelotu międzynarodowego ok.
4500 zl
- napojów;
- lunchy i kolacji;
- napiwków;
- wypożyczenia sprzętu nurkowego
(15 EUR/osoba);
- dopłaty do nurkowania nocnego (55
EUR/osoba)
- dopłaty do pokoju jednoosobowego;
- wiza (35 EUR)

Zniżki:
- stały klient - 130 EUR

Termin:
18.07-02.08.2019, 16 dni
(możliwość przedłużenia
pobytu)

Cena:
3 150 EUR + przelot
międzynarodowy

Płatności:
I rata przy rezerwacji:
1000 EUR + opłaty za
przelot
II rata do dnia 15.02.2019:
1300 EUR
dopłata do całości do
dnia 15.05.2019

Kontakt:
Ewa Malawska
ewa.malawska@nauticatravel.pl
tel. 508 177 388

PLAN WYPRAWY
Wyjątkowa wyprawa na magiczną wyspę lemurów, łączy: północna część wyspy, gdzie
podglądniemy jej niezwykłych mieszkańców, odwiedzimy tsingy w ankara national park i 3-dniowy
pakiet nurkowy na nosy be!
Dzień 1, 18.07.2019
WARSZAWA - ANTANANARIVO

Wylot przez miasto europejskie do Antananarywo.

Dzień 2, 19.07.2019
ANTANANARIVO

Przylot do stolicy Madagaskaru - Antananarywo (Tana). Przejazd do
hotelu TROIS METIS.

Dzień 3, 20.07.2019
ANTANANARIVO – ANDASIBE

Po śniadaniu wyjazd do Andasibe. Wzdłuż suchych wąwozów,
kierujemy się na zielony wschód Madagaskaru. Przystanek w
rezerwacie Peyrieras na obserwację endemicznych gatunków
płazów. Zakwaterowaie w FEON'NY ALA. Wieczorne wyjście do
rezerwatu Mitsinjo.

Dzień 4, 21.07.2019
ANDASIBE –
ANTANANARIVO

Wczesnym rankiem wyprawa do lasu na obserwację zagrożonych
wyginięciem lemurów Indri-Indri, nasłuchiwanie ich "płaczu"
podczas polowania. Obserwacja wyjątkowo rzadkich gatunków
ptaków. Pierwotny las ANALAMAZAOTRA jest sanktuarium
lemurów Indris. Spotkamy wyjątkowe odmiany paproci i orchidei.
Po południu powrót do stolicy. Nocleg w TROIS METIS.

Dzień 5, 22.07.2019
ANTANANARIVO - DIEGO
SUAREZ

Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Diego Suarez ( 1h 15
min). Odwiedzimy targowisko różności oraz port w ogromnej
zatoce Diego. Chłoniemy atmosferę północy - czysty relaks! Nocleg
w NATURE LODGE.

Dzień 6, 23.07.2019
DIEGO SUAREZ: 3 ZATOKI

Przejazd do Montagne des Francais. Spacer przez trzy zatoki Dunes, Pigeons, aż do zatoki Sakalava, po drodze przystanek przy
malowniczych baobabach, relaks na plaży, kąpiel w błękitnym
morzu, wizyta na plażach Orangea i Ramena, piknik lunch w
Orangea. Powrót do hotelu NATURE LODGE wieczorem.

Dzień 7, 24.07.2019
PARK NARODOWY AMBER
MOUNTAIN

Wyjazd na całodniową wycieczką do parku narodowego Amber
Mountain – z fascynującą przyrodą z endemicznymi gatunkami ,
rzadkimi gatunkami drzew, żyje tu 7 gatunków lemurów (crowned
lemur, stanford lemur i inne), przy odrobinie szczęścia można
zobaczyć kameleony. Żyją tu również liczne gatunki ptaków. Piknik
lunch na terenie parku.

PLAN WYPRAWY
Dzień 8; 25.07.2019
ANKARANA NATIONAL PARK

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd jeepami wokół góry Amber,
przejazd do Red Tsingy, czerwone wyschnięte dno rzeki pokryte
niesamowitymi formacjami Tsingy. Piknik lunch w drodze. NOCLEG
W ANKARANA LODGE. Czas przejazdu ok 3,5 godz.

Dzień 9; 26.07.2019
ANKARANA NATIONAL PARK

Dzień w Parku Ankarana. Parc Naturel de l’ Ankarana to jeden z
dwóch parków narodowych położonych na północy Madagaskaru. To
ponad 18 tysięcy hektarów gęstych lasów, niesamowitych formacji
skalnych, wąwozów i głębokich jaskiń. Piknik lunch przy Perte des
Rivieres (Lost Rivers) jest ponad dwudziestometrowy lej wyżłobiony
w skale. Szlak po wyschniętym dnie rzeki prowadzi do kolejnej trasy
trekkingowej – stąd niedaleko już do słynnego Tsingi Rary.To
niezapomniany widok – ciągnące się przez 25 kilometrów morze
czarnych skał, rozorane bruzdami o głębokości 280 metrów i
naszpikowane ostrymi igłami. Gdzieniegdzie spomiędzy skał
wyrastają suche krzewy i kserofity. To krajobraz iście z innej planety.

Dzień 10; 27.07.2019
ANKARANA - ANKIFY - NOSY BE

Przejazd (ok. 4 godz.) wzdłuż plantacji kakao i pieprzu, plantację
ylang-ylang w kierunku miasta Ambanja. Przyjazd do Ankify.
Przepłynięcie (45 min) na wyspę Nosy Be, przejazd do hotelu
HEURE BLEUE.

Dzień 11-13, 28-29-30.07.2019
NOSY BE

Śniadanie w hotelu. Trzy dni nurkowe - dwa nurkowania dziennie.
*Nurkowanie nocne za doplata dla chętnych - 55 EUR.
Noclegi w hotelu HEURE BLEUE na plaży Madirokely.

Dzień 14, 31.07.2019
NOSY BE

Dzień relaksu i odpoczynku przed powrotem do Polski!

Dzień 15; 01.08.2019
NOSY BE - WARSZAWA

Wylot z Nosy Be do Europy i Warszawy.

Dzień 16; 02.08.2019
WARSZAWA

Lądowanie w Warszawie.

Osoby gotowe rozpocząć wcześniej swoja podroż i poszerzyć ją o obserwacje jedynej w swoim rodzaju
migracji wodnych gigantów - humbaków z młodymi u wybrzeży wyspy piratów Sainte Marie!
PROGRAM NA KOLEJNEJ STRONIE

DODATKOWY TYDZIEN WYPRAWY
Dzień 1; 14.07.2019
WARSZAWA ANTANANARYWO

Wylot z Warszawy do Antananarywo.

Dzień 2; 15.07.2019
ANTANANARYWO

Lądowanie w Antananarywo. Zakwaterowanie w Trois Metis.

Dzień 3; 16.07.2019
ANTANANARYWO SAINTE MARIE

Śniadanie w hotelu i przejazd na lotnisko. Po drodze przystanek na
zakupy wyrobów rękodzielniczych z Madagaskaru. Wylot do St Marie (1
godz.). Zakwaterowanie w LA CRIQUE na St. Marie.

Dzień 4-5; 17-18.07.2019
SAINTE MARIE

Po śniadaniu wypłynięcie na obserwację humbaków, które opiekują
się młodymi w płytkich wodach wokoło wyspy od lipca do
września. Długopłetwiec oceaniczny (Megaptera novaeangliae) –
gatunek ssaka z rodziny płetwalowatych (Balaenopteridae), jeden
z większych fałdowców, dorosłe osobniki osiągają zazwyczaj
14–17 metrów długości i 30–45 ton masy. Powrót do hotelu i czas
wolny. Noclegi w LA CRIQUE.

Dzień 6, 19.07.2019
SAINTE MARIE –
ANTANANARIVO

Poranek w hotelu , przejazd na lotnisko i wylot do Antananarivo,
gdzie spotkamy pozostałych Uczestników wyprawy.
Zakwaterowanie w Trois Metis.

PRZY CZTERECH OSOBACH CENA OD 1750 EUR/osoba
W POKOJU DWUOSOBOWYM,
ZAWIER:
- program wg opisu
- opieka prowadzącego Nautica Travel
- noclegi ze śniadaniami
- opłaty parkowe
- przejazd samochodem z anglojęzycznym kierowca
- przelot Tana - Saint Marie - Tana

