Madagascar Gran Sud- 20 dies
Descubreix la Gran Illa amb Sainte Mairie
GC 1881
Descubreix la fascinant illa continent de Madagascar, amb la seva artesania a Antsirabe, Ambositra i Ambalavao, els
lèmurs i la flota endèmica de Ranomafana, Anja i Andasibe (amb el gran Indri Indri), la ciutat antiga betsilea de
Fianarantsoa, les piscines naturals del parc d’Isalo, la platja d’Ifaty, i la meravellosa illa de Sainte Mairie.

Itinerari:
Dia 1.- Vol internacional a Antananarivo (Tana).
Dia 2.- Arribada a Tana. Trasllat al seu hotel.
Dia 3.- Ruta a Antsirabe a través dels arrossars i les tombes de
les terres altes, i Ambatolampy (olles d’alumini) Nit.
Dia 4.- Visita d’Antsirabe i arribada a Ambositra, capital de
l’artesania i les talles de fusta. Nit a Ranomafana.
Dia 5.- Visita del PN Ranomafana, amb lèmurs i flora endèmica
i nit a la capital dels betsileos,Fianarantsoa, Patrimoni Mundial.
Dia 6.- Visita d’Ambalavao (tallers de paper i seda) i la reserva
d’Anja i els seus lèmurs. Nit a Rahorina, via Ihosy, poble bara.
Dia 7.- Visita del PN d’Isalo: piscines naturals i posta de sol a la
famosa Finestra d’Isalo. Nit a Ranohira.
Dia 8.- Ruta cap al sud passant pels primers baobabs i les
tombes dels mahafaly. Visita del PN Zombitse Vohibasia. Nit al
poble de pescadors i platja d’Ifaty.
Dia 9.- Dia lliure a Ifaty.
Dia 10.- Vol Toliara-Antananarivo. Nit a la capital.
Dia 11.- Ruta a Andasibe per la carretera de l’est. Visita de la
reserva de Peyreiras a Marozevo. Després visita del mercat i
ciutat de Moramanga. Nit al PN Andasibe.
Dia 12.- PN Analamazaotra, amb el famós lèmur Indri Indri.
Reserva de Vakona, amb lèmurs i altres animals. Nit.
Dia 13.- Ruta cap a Tamatave, capital econòmica. Visita i nit.
Dia 14.- Seguim fins a Mahambo. Vaixell a Sainte Mairie. Nit.
Dia 15-16-17.- Dies lliures a la meravellosa illa de Sainte Mairie.
Dia 18.- Vol Sainte Mairie-Antananarivo. Trasllat a l’hotel.
Dia 19.- Visita d’Antananarivo i gran mercat d’artesania.
Trasllat a l’aeroport i vol de tornada.
Dia 20.- Arribada a la ciutat d’origen.
Inclou: trasllats aeroport-hotel i port-hotel, transport 4X4 amb
conductor de parla anglesa/francesa, combustible, taxes
turístiques, guies locals a parcs nacionals i reserves indicades,
entrades a parcs i reserves del programa, allotjaments categoria
econòmica amb esmorzar, vaixell públic Mahambo-Sainte Mairie,
picnic al PN d’Isalo, vols domèstics Toliara-Antananarivo i Sainte
Mairie-Antananarivo (preu estimat), assistència del nostre receptiu,
dossier informatiu.

Preus (en base a 2 persones en privat):
Des de 2.790€ per persona

No inclou: vols internacionals (et busquem els vols més barats),
visat 30 € aprox., assegurança anul.lació i mèdica, opcional;
despeses personals, propines, àpats i visites no indicades
Guia de parla hispana (en privat): des de 500€ per persona.
Mitja pensió (sopars): des de 310€ per persona.
Hotels categoria superior: des de 780€ per persona (mitja pensió
des de 300€ per persona en categoria superior)
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