MADAGASKARAS KULTŪRAS UN KAJAKU PIEDZĪVOJUMS
14 dienas, cena no 3109 EUR

Galvenie apskates objekti ceļojuma laikā: Mandrare upe, Ifotaka mežs, baobabu mežs, kajakošana
caur St.Luce rezervātu, Manafiafy pludmale, savvaļas dzīvnieku un putnu vērošana, dienas un nakts
ekskursijas ar gidu, vietējo ciemu un tirdziņu apskate, pastaigas caur lietusmežiem, vaļu vērošana
(jūnijs-decembris), snorkelings, kā arī baudīsiet Franču šefpavāra ēdienus atrodoties Mandrare,
St.Luce un Manafiafy.
Maksimālais grupu lielums: 12 cilvēki (min. 2)
Naktsmītnes: Pilsētās naktsmītnes būs viesnīcās, Mandrare upes nometne, Manafiafy lietusmežu
nometne, kā arī apmetnes vietas kajakojot.

Diena

Maršruts

1.

Ielidošana Antananarivu

2.

Antananarivo – Fort Dauphin

3.

Mandrare upes nometne :
rīta un pēcpusdienas
ekskursijas

4.

Mandrare upes nometne :
rīta un pēcpusdienas
ekskursijas

5.

Mandrare – Fort Dauphin

6.

Lokaro - St Luce Reserve

Apskates objekti
Jūs sagaidīs angliski runājošs gids. Transfērs no
lidostas uz Jūsu viesnīcu. Iespēja apskatīt
Madagaskaras galvaspilsētas šarmu.
Pēc brokastīm viesnīcā - transfers uz Ivato lidostu, lai
dotos 2h lidojumā uz Fort Dauphin. Ierodoties Fort
Dauphin Jūs sagaida pusdienas, pēc kurām 3h
braucienā varēsiet vērot Madagaskaras abrīnojamo
dabu. Vēlā pēcpusdienā iekārtošanās Mandrare upes
nometnē.
Brokastis upes krastā pēc kurām seko ekskursija uz
svēto Antandory mežu, šķērsojot upi ar kājām, lai
sastaptu lemurus un dažādos Madagskaras putnus. Kā
arī gids iepazīstinās ar kultūru un vēsturi. Pusdienas
nometnes vietā pēc kurām seko jūsu izvēlēta
aktivitāte. Piemēram: vērot saulrietu pāri boabiem,
ekskursija uz milzu smilšu kāpām, nakts meža
pastaiga, u.c.
Brokastis. Šī diena ir paredzēta aktivitātem ap
nometnes vietu. Lai izvairītos no svelmes, no paša rīta
un pēcpusdienā dosieties ekskursijā pēc izvēles, gida
pavadībā.
Pēc agrām brokastīm, dosieties atpakaļ uz Fort
Dauphin-pilsētiņa dienvidaustrumu pusē. Šī ir
populāra vieta sērferiem. Pusdienas viesnīcā pēc
kurām seko brīvais laiks, ko pavadīt apskatot pilsētu.
Pēc gardajām brokastīm Jūs dosieties uz Sainte Luce
rezervātu. Pirmā diena kajakojot! Kajakosiet 4h līdz
Evatra, pusdienas, pēc kurām sekos 2,5h pastaiga uz
Lokaro. Piedzīvosiet skaistus dabasskatus, dabīgos
baseinus un krāšņo savvaļas dzīvi.

7.

Uz Belaveno

8.

Kajakošana/St Luce rezervāts

9.

Uz Manafiafy pludmali

10.,11.
& 12.

Manafiafy:
rīta un pēcpusdienas
ekskursijas

13.

Došanās uz Antananarivo

14.

Uz mājām!

Brokastis. 9:30 sākas 2h airēšana, pēc tam īsa
pastaiga, lai nokļūtu nomaļā pludmales vietā, kur
baudītas tiks pusdienas. Atpūta. Pēc kuras 15:00 tiek
atsākta kajakošana uz Belaveno.
Turpinam baudīt apburošas skatus airējot gar
Madagaskaras mežiem. Pēc pusdienām seko 2h
kajakošana līdz lielajam ezeram, kur sekos nakts
ekskursija, kurā sastapties, piemēram, ar sikspārņiem.
Pēdējais rīts kajakojot – 2,5h. Nokļūsiet jaunajā
nometnes vietā ap pulkstens 11:00. Ekskluzīvajā
galamērķī jūs sagaidīs barbekjū pusdienas un 30min
gara muguras masāža, kas būs godam nopelnīta.
Izbaudiet nometnes atrašanās vietu vērojot kā saule
noriet pār līci.
Pēc gardajām brokastīm Jūs varēsiet izvēlēties vai
dienu pavadīt sportiskās aktivitātēs, vai savvaļas
dzīves izpētē.*
Brauciens uz Fort Dauphin, kam seko lidojums uz
Madagaskaras galvaspilsētu, kur pavadīsiet savu
pēdējo nakti uz salas. Jūs sagaidīs angliski runājošs
gids. Vakariņas.
Transfers no viesnīcas uz lidostu. Lidojums uz
mājām!

* Aktivitāšu piemēri: kanoe laivu braucieni, snorkelings, vaļu vērošana no torņa, nakts

ekskursijas gida vadībā, lai iepazītos ar Madagaskaras nakts savvaļas dzīvi, ekskursija uz vietējo
ciemu un skolu, lietus mežu pastaigas ar ko šī salas puse ir slavena – gida pavadībā var veikt
jebkurā laikā. Par papildus cenu ir pieejamas masāžas un vaļu vērošana no laivas.
Ekskursijas cenas sākot no: 3109 EUR (grupā 7+ cilvēki)
Cenā iekļauts:
Naktsmītnes Bed&Breakfast veidā Antananarivo, 3 naktis Mandrare
upes nometnē – All inclusive (aktivitātes, ēdieni, dzērieni), 4 naktis
Manafiafy pludmales un lietusmeža nometnē – All inclusive
(aktivitātes, ēdieni, dzērieni), 3 naktis apmetnēs kajakojot (all
inclusive – dušas, tualetes, gultas vieta, ēdieni, dzērieni) visi transferi
un transports ekskursiju laikā, angliski runājošs profesionāls gids,
parku un ekskursiju biļetes, kajaku un airu noma.
Cenā nav iekļauts:
Starptautiskie un iekšzemes lidojumi (Antananarivo – Fort Dauphin), lidostu nodokļi,
alkoholiskie dzērieni, personīgie izdevumi, ieejas maksas apskates objektos, kas nav iekļauti
ceļojumu programmā, vīzas un veselības apdrošināšana.

!No 5.janvāra līdz 1.aprīlim Mandrare upes nometne ir slēgta dēļ lietus sezonas!
Vairāk informācijas par piedzīvojumu Madagaskarā:
celojumi@carlsonwagonlit.lv

