SAFARI PIEDZĪVOJUMS MADAGASKARAS ZIEMEĻOS
8 dienas, cena no 1015 Eur

Galvenie apskates objekti ceļojuma laikā: pilsēta Antananarivu, Montagne d’Ambre
nacionālais parks, Ankarana dabas rezervāts un tropiskā sala Nosy Be.
Maksimālais grupu lielums: 10 cilvēki
Naktsmītnes: Standarta apartamenti, viesnīcas
Diena

Maršruts

1.

Ielidošana Antananarivu

2.

Antananarivo – Diego Suarez
– Montagne d’Ambre

3.

Montagne d’Ambre Ankarana

4.

Ankarana

5.

Ankarana - Ankify - Nosy Be

6.

Nosy Be

7.

Nosy Be - Antananarivo

8.

Izlidošana uz mājām

Apskates objekti
Transfērs no lidostas uz Jūsu viesnīcu. Iespēja
apskatīt Madagaskaras galvaspilsētas šarmu.
Transfērs uz lidostu, lai nokļūtu Diego Suarez. Tur
Jūs sagaidīs, lai dotos ceļā uz Montagne d’Ambre
nacionālo parku. Savas skaistās dabas dēļ, šis ir viens
no apmeklētākajiem dabas parkiem. Šeit varēsiet
sastapt dažādas lemuru sugas, tāpat kā citus
dzīvnieciņus un redzēt vairāk nekā 70 putnu sugas.
Šodien mēs dodamies uz Ankarana - dabas liegumu ar
karstajām alām un pazemes upēm, un, protams,
skaisto dabu. Šeit sastopa bagātīga, daudzveidīga
flora un fauna. Mēs pētīsim plašo alu sistēmu.
Šī diena tiks atvēlēta Ankaranas dabas rezervāta
apskatei. Kur atkal varēsiet apbrīnot Madagaskaras
krāšņo un bagātīgo dabu.
Šodien mēs dosimies uz mazu, skaistu ciematu, kas
atrodas gar balto smilšu pludmali, no kurienes tālāk
mēs ar laivu dosimies uz Nosy be. Nosy be Jūs
sagaidīs mašīna - transfers uz viesnīcu. Šī sala
pazīstama ar nosakumu ’’smaržu sala’’, šajā skaistajā
tropu salā var nesteidzīgi pavadīt savu brīvo dienu
balto smilšu pludmalē.
Brīvā diena salas apskatei. Jums ir iespēja izmantot šo
dienu dodoties kruīzā uz Nosy Tanikely, kas ir ideāla
vieta niršanai/snorkelēšanai vai Nosy Komba, kas tiek
dēvēta par lemuru salu.
Transfērs uz lidostu, lai dotos atpakaļ uz
Madagaskaras galvaspilsētu. Tālāk tiks nodrošināts
transfērs uz viesnīcu. Vakars pilsētā Jūsu rīcībā.
Transfērs uz lidostu lidojumam uz mājām.

Ekskursijas cenas personai grupā:
1 cilvēkam: no EUR 2125
2 cilvēki: no EUR 1220
4 cilvēki: no EUR 1125
6 cilvēki: no EUR 1015
Bērnam: no EUR 460
Cenā iekļauts:
Naktsmītnes Bed&Breakfast veidā, (2.,3.,4. dienā iekļautas pusdienas), visi transferi un
transports ekskursiju laikā, angliski runājošs gids no 2.-5. dienai, parku un dabas rezervātu
ieejas biļetes, kā arī visas pārējās ekskursijas, kas iekļautas programmas aprakstā.
Cenā nav iekļauts:
starptautiskie un iekšzemes lidojumi, lidostu nodokļi, dzērieni ēdienreižu laikā, personīgie
izdevumi, ieejas maksas apskates objektos, kas nav iekļauti ceļojumu programmā, vīzas un
veselības apdrošināšana, ekskursija Nosy be pēc izvēles, par papildus samaksu.

Vairāk informācijas par piedzīvojumu Madagaskarā:
celojumi@carlsonwagonlit.lv

