LUKSUS PIEDZĪVOJUMS MADAGASKARAS DIENVIDOS
8 dienas, cena no 2930 EUR

Galvenie apskates objekti ceļojuma laikā: Mandrare upe, Ifotaka mežs, Manafiafy pludmale,
baobabu mežs, kā arī savvaļas dzīvnieku un putnu vērošana, dienas un nakts ekskursijas ar gidu,
vietējo ciemu un tirdziņu apskate, pastaigas caur lietusmežiem, vaļu vērošana (jūnijs-decembris).
Maksimālais grupu lielums: 8 cilvēki
Naktsmītnes: Mandrare upes nometne, Manafiafy lietusmežu nometne – divas ekskluzīvas
naktsmītnes Dienvidmadagaskarā.

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.

Uz Manafiafy

6. & 7.

8.

Manafiafy:
rīta un pēcpusdienas
ekskursijas
Izlidošana uz Antananarivu
caur Fort Dauphin.
Lidojums uz mājām.

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 transfers uz Mandrare upes nometni. Tālāk
Jūs sagaida barbekjū pusdienas, pēc kurām seko
pastaiga svētajā Ifotaka Madagaskaras mežā.
Brokastis upes krastā pēc kurām seko ekskursija uz
svēto Gallery mežu, kas ir bagātīgs ar savvaļas
dzīvniekiem, īpaši lemuriem. Pēcpusdienā dodamies
vērot saulrietu pāri boabiem un kalniem. Šis ir
maģisks skats, ko piedzīvot. Vakarā, iespējams,
uzstājas vietējo ciemu iedzīvotāji - izklaidējot ar
dejām un mūziku.
Brokastis. Brauciens uz satriecošo Anony sodas ezeru
ar milzu smilšu kāpām. Šeit noteikti sastapsiet
flamingo. Pēc pusdienu piknika ezera krastā
atgriežamies nometnes vietā.
Pēc pēdējām brokastīm upes krastā, transfērs* uz
Manafiafy pludmales un lietusmeža apmetnēm. Šī
ekskluzīvā nometnes vieta atrodas skaistā, balto
smilšu līcī. Izbaudiet savas nometnes vietu, vērojot,
kā saule noriet pār līci.
Pēc gardajām brokastīm Jūs varēsiet izvēlēties vai
turpmākās dienas pavadīt sportiskās aktivitātēs, vai
savvaļas dzīves izpētē.*
Lidojums uz Antananarivu, kur tālāk seko lidojums
uz mājām.

*Transfērs uz Manafiafy nometnes vietu ir iespējams arī lidojot, tādējādi izvairoties no garā braukšanas
ceļa. Ir nepieciešami 2-3 lidmašīnas pasažieri un lidojums ilgst 45 min. Jārezervē iepriekš, cena240EUR/personai.

* 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: 2930 EUR
Madagaskaras luksus safari ekskursijas maršruts



Cenā iekļauts:
Naktsmītne Bed&Breakfast veidā Antananarivo, 3 naktis Mandrare upes nometnē – All
inclusive (aktivitātes, ēdieni, dzērieni), 3 naktis Manafiafy pludmales un lietusmeža apmetnēs –
All inclusive (aktivitātes, ēdieni, dzērieni), visi transferi un transports ekskursiju laikā, angliski
runājošs profesionāls gids, parku un ekskursiju biļetes.
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

