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Prachtige  natuurrondreis met nederlands-talige gids

MADAGASKAR
16-daagse rondreis

doorheen het "Rode eiland"



Dag 4: Op naar het leukste  
stadje van Madagascar, Antsirabe!

Een rit van ongeveer 5 uur (met de nodige stops) brengt u over de Route N7 naar 
Antsirabe. De op vier na grootste stad is een belangrijke plaats voor het land. Antsirabe 
is de stad van textiel, zuivel, edelstenen en bier! In de namiddags bezoekt u de grootste 
bierbrouwerij van het land, waar ook verschillende biertjes kunnen geproefd worden. 
Overnachting in een Guesthouse buiten de stad bij een Nederlandse stichting die 
weeskinderen en alleenstaande moeders in de regio ondersteund. 
Overnachting: Flower Palace Hotel – halfpension

Dag 5: Reisdag naar Ranomafana National Park
Deze dag begint met een bezoek aan een atelier van de houtsnijders, de Zafimaniry. In 
de 18e eeuw vluchtte deze stam onder druk van het wrede Merina koninkrijk het bos in 
op het centrale hoogland van Madagascar. Tot op de dag van vandaag zijn zij nog steeds 
meesters in het houtsnijwerk, en u bezoekt een atelier waar u een goede impressie 
krijgt van hun traditionele ambacht. Na dit bezoek en de lunch rijdt u richting het eerste 
nationaal park van de reis, Ranomafana National Park. U laat de hooglanden achter u 
en duikt de jungle in om op zoek te gaan naar endemische diersoorten! Welkom in de 
wereld van lemuren en kameleons!
Overnachting: Le Grenat – halfpension

Dag 6: Lemuren en kameleons.
Het park van Ranomafana kreeg wereldwijde bekendheid in de jaren tachtig toen er 
een nieuwe lemurensoort werd ontdekt: de gouden bamboelemuur. Vandaag gaat u 
uiteraard op zoek naar deze bijzondere lemuur. Er zijn 5 verschillende routes in het park 
die u kunt bewandelen met professionele gidsen. Met de groep komt u overeen over 
de route en de duur van de wandeling. U zult versteld staan van de verscheidenheid 
aan planten en dieren en aan de goede ogen van uw lokale gids! In de vroege avond 
zult u opnieuw richting het park gaan voor een avondwandeling. Zorg dat u uw camera 
en zaklamp bij de hand heeft. De kameleons zijn makkelijker te spotten dan u denkt!
Overnachting: Le Grenat – halfpension

PROGRAMMA:
Dag 1: Vlucht Brussel – Antananarivo
Vlucht met Ethiopian Airlines vanuit Brussel, via Addis, naar Antananarivo.  

Dag 2: Aankomst  in Madagascar
Aankomst op het vliegveld van Antananarivo in de vroege namiddag. Welkom op “Het 
Rode Eiland”! Bij de uitgang van de luchthaven wordt u opgewacht door uw reisleider 
en zal de groep zich verzamelen. Na een klein uur (afhankelijk van de file) komt u aan 
in het centrum van de stad, waar ook uw hotel zich bevindt. Avondmaal in uw hotel. 
Overnachting: Les 3 Métis - halfpension

Dag 3: Stadswandeling en bezoek Paleis
Na het ontbijt, de kennismaking met de groep en een eerste briefing van de 
reisbegeleider, vertrekt u  per lokale taxi (Renault 4, Citroën) naar het hoogste punt van 
de stad Antananarivo. Hier zal een lokale gids de groep rondleiden rondom het paleis 
van Koningin Ranavalona, gebouwd in de 18e eeuw door de fransman Jean Laborde. 
Helaas bestaat het originele gebouw niet meer door een hevige brand in 1995, maar 
een deels herbouwde paleis geeft een goede impressie van de locatie en de gebruiken 
en gewoonten van de historie van het koninkrijk. 
Na dit bezoek wandelt u op rustig tempo de heuvel af en zal een lokale gids u 
verschillende belangrijke monumenten en gebouwen aanwijzen. De lunch (niet incl.)  
vindt plaats in één van de goede restaurants van de hoofdstad.
Overnachting: Les 3 Métis - halfpension
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Dag 7: de hoge pieken van Madagascar
Vandaag heeft u nogmaals de mogelijkheid een wandeling te maken in Ranomafana. Uw 
lokale gids en reisbegeleider zullen de mogelijkheden met u overleggen. Na de lunch 
reist u verder over de RN7 richting Ambalavao en de hoge pieken van Madagascar. 
Ambalavao is een mooi bergstadje aan het einde van het hoogland. Omringd door 
granieten rotsblokken ligt ze aan de voet van het Andringitra gebergte. Ambalavao is 
ook de overgang van de Aziatische naar de Afrikaanse cultuur. Naast rijstvelden heeft 
Ambalavao ook wijngaarden en op woensdag vindt hier de grootste veehandel van het 
land plaats. U verblijft de komende 3 nachten in een prachtige lodge met uitzicht op de 
bergen en vanaf hier zult u verschillende wandelingen ondernemen.
Overnachting: Betsileo Country Lodge  –  halfpension

Dag 8: Wandeling over het platteland
Een lokale gids neemt u mee langs de akkers en dorpen van de Betsileo. U kunt 
gerust foto’s maken van alles wat u ziet en de gids kan u alles vertellen over de lokale 
gewoonten. Deze wandeling zal u lang bijblijven en de beelden geven u een goede 
impressie van het plattelandsleven in de bergen van Madagascar. In de namiddag 
kunt u een wijnboer bezoeken en de verschillende smaken van Madagascar proeven. 
Verwacht echter geen grand cru wijn te proeven…
Overnachting: Betsileo Country Lodge  – halfpension

Dag 9: De ringstaartmaki’s van Park Anja!
Vandaag bezoekt u het lokaal gerunde Anja Park. USaid heeft hier een programma 
opgezet met de bevolking om dit mooie stukje natuur te beschermen en de mensen een 
inkomen te bieden. In dit park woont namelijk een grote familie ringstaartmaki’s, die u 
van heel dichtbij kunt zien en fotograferen. Natuurlijk laten de gidsen u ook alle andere 
dieren zien die hier voorkomen, zoals de grootste kameleon en de boa constrictor. 
Heeft u zin in een pittige hike, dan kan de gids u helemaal naar de top van de berg 
nemen voor een prachtig uitzicht, en kunt u aan de andere kant afdalen en zo weer 
terug de lodge in lopen.
Overnachting: Betsileo Country Lodge  – halfpension

Dag 10: Reis naar Isalo National Park
U verlaat het hoogland en daalt af naar het droge zuidwesten van Madagascar. 
Onderweg komt u langs een aantal eigenaardige rotsblokken die u zeker tot stoppen 
brengen. Dan verlaat u de bergen en veranderd het landschap in oneindig lang en vlak 
landschap. Maar als snel doemen de zandstenen bergen van Isalo Nationaal Park op. Dit 
woestijnachtige gebied doet soms denken aan Arizona en Colorado in de USA. Het biedt 
spectaculaire uitzichten over bizarre landschappen, natuurlijke zwembaden en speciale 
planten- en diersoorten. Vlak voorbij Isalo begint het gebied van de edelsteenmijnen. 
Vooral de saffier heeft menig handelaar naar één van de stadjes gebracht die voorheen 
niet meer dan 100 inwoners telde, en nu meer dan 10.000! In de namiddag bezoek aan 
een mijn waar u een impressie krijgt van het harde leven van de lokale gravers en de 
waarde van de edelstenen die hier worden gevonden.
Overnachting: Satrana Lodge  – halfpension
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Dag 11: Wandelen in Isalo National Park
Vandaag maakt u een rustige maar lange wandeling dwars door de zandstenen rotsen 
van Isalo. Vergeet uw zwembroek niet mee te nemen voor een verfrissende duik in een 
van de natuurlijke zwembaden die u zult tegenkomen. Rond het middaguur geniet u van 
een BBQ lunch (incl.) op een picknick plaats waar vele maki’s zich ophouden. Na deze 
lunch kunt u nog een ander deel van Isalo bezoeken, namelijk een tropische kloof met 
watervallen en natuurlijke zwembaden.
Overnachting: Satrana Lodge  – halfpension + BBQ lunch in Isalo NP

Dag 12: Isalo – Tulear - Ifaty
Het laatste stuk RN7 wordt gekenmerkt door uitgestrekte vlaktes en uiteindelijk 
Baobabs en Spiny Forest. Bij aankomst in de havenstad Tulear kan u eerst lunchen 
in een van de uitstekende restaurants aan de zee. Na de lunch bezoekt u een stuk 
beschermd prikkelbos, waar u kunt zien hoe de kustlijn er vroeger uitgezien moet 
hebben. Ook hier zullen een aantal oeroude Baobabs te zien zijn en de flora en fauna 
die deze regio zo kenmerkt. 
Na dit bezoek rijdt u door naar het vissersdorpje Ifaty aan de Indische Oceaan. Hier zult 
u de komende twee nachten in een mooie lodge aan de zee verblijven en nagenieten 
van alle mooie impressies van de rondreis. Na aankomst in het hotel neemt u tevens 
afscheid van de chauffeurs en de bus, die terugrijden naar Antananarivo. 
Overnachting: Les Dunes d’Ifaty  – halfpension

PROGRAMMA:
Dag 13: Vrije dag in Ifaty
Ontbijt en avondmaal in uw hotel. De rest van de dag vrij om op uw eigen ritme op 
ontdekking te gaan in de omgeving of om gewoon te relaxen en te genieten van zee, 
strand en de faciliteiten van uw verblijf.
Overnachting: Les Dunes d’Ifaty  – halfpension

Dag 14: Binnenlandse vlucht Tulear - Antananarivo
Vandaag vliegt u terug naar de hoofdstad waar u overnacht in een goed hotel met 
zwembad in de buurt van het vliegveld.
Overnachting: Au Bois Vert Lodge – halfpension

Dag 15: Vlucht terug naar huis
Na nog een fantastisch ontbijt in uw hotel s het tijd om met een koffer vol mooie 
herinneringen afscheid te nemen van Madagaskar. In de loop van de voormiddag 
transfer naar de (nabije) luchthaven en vlucht naar Brussel (via Addis).

Dag 16: Aankomst in Brussel
Aankomst 's morgens in Zaventem.

De enorme variatie  
en fenomenale schoonheid van Madagaskar  

zal u steeds opnieuw verbazen! 
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KIJK & VERGELIJK:
Zeer goed, allesomvattend  
programma met een prima  
prijs/kwaliteit verhouding.  

Dit vindt U alleen bij 
reisfamilie Carlier:  

De Blauwe Vogel 1609.

INBEGREPEN IN DE PRIJS:
 • internationale vlucht Brussel - Antananarivo met Ethiopian Airlines 
  (via Addis)
 • binnenlandse vlucht Tulear - Antananarivo 
 • accommodatie zoals vermeld in het programma of gelijkwaardig
 • halfpension + 1 BBQ lunch
 • transport in een private minibus met chauffeur gedurende de hele reis
 • Nederlandstalige begeleider tijdens de reis in Madagascar
 • alle toegangsgelden + gidsen voor de parken
 • alle beschreven excursies  
 • 1 reisgids per kamer

NIET INBEGREPEN 
 • visumkosten (±25 Euro terplaatse te betalen)
 • persoonlijke uitgaven
 • middagmalen (m.u.v. 1 BBQ-lunch)  en dranken
 • niet vermelde excursies
 • Fooien
 • Verzekeringen

SURF NAAR:
WWW.DEBLAUWEVOGEL.BE

VOOR AFREISDATA!
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OVERNACHTINGEN
Les 3 Métis 
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Betsileo Country Lodge
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OVERNACHTINGEN:

Les Dunes d’Ifaty
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Au Bois Vert Lodge
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Luikersteenweg 62 - 3800 Sint-Truiden 
Telefoon (32) 011 705 500 - info@deblauwevogel.be

www.deblauwevogel.be
Vergund Reisbureau: Licentie A1011 | Ondernemingsnummer BE 0433.888.027

1609Reisfamilie Carlier
De Blauwe Vogel


