Madagascar ruta nord - 17 dies
El nord malgatxe i les seves platges
GC 1881
Descubreix el nord i les seves platges a la fascinant illa de Madagascar: els seus famosos lèmurs a Andasibe,
Analamazaotra i Vakona, les 3 badies de Diego Suarez, considerades les més boniques del món, les plantes i animals
endèmics de la Montage d’Ambre, el tsingys d’Ankarana i la meravellosa illa de Nosy Be.

Itinerari:
Dia 1.- Vol internacional a Antananarivo (Tana).
Dia 2.- Arribada a Tana. Trasllat al seu hotel.
Dia 3.- Fem la carretera de l’est visitant la reserva de Peyreiras i el
mercat i la ciutat de Moramanga. Visita nocturna al PN d’Andasibe
(lèmur ratolí) i nit.
Dia 4.- Visita PN Analamazaotra (lèmur Indri Indri) i i reserva de
Vakona, amb lèmurs, altres animals i flora endèmica. Nit.
Dia 5.- Retorn a Antananarivo travessant arrossars i tombes de les
terres altes. Nit.
Dia 6.- Vol a Diego Suarez. Trasllat a la platja de Ramena per a
visitar les 3 badies, diuen que les més boniques del món. Nit.
Dia 7.- Excursió a Ramena i vaixell al mar Maragda. Dinar a la platja
de Ramena. Nit a Diego Suarez.
Dia 8.- Sortim a Joffre Ville i visita de la Montagne d’Ambre.
Dia 9.- Ruta al PN Ankarana. De cami, visita del tsingy vermell.
Arribada al parc i nit.
Dia 10.- Visita del Tsingy d’Ankarana i tsingy gris del nord. Nit.
Dia 11.- Sortida cap a Ankify, i vaixell a l’illa de Nosy Be. Nit.
Dia 12.- Vaixell a Nosy Komba des del port d’Ambatoloaka. Vaixell a
la reserva marina Nosy Taninkely. Nit.
Dia 13-14.- Dies lliures a la meravellosa Nosy Be.
Dia 15.- Vol a Antananarivo i trasllat a l’hotel. Nit.
Dia 16.- Visita de la capital i el gran mercat d’artesania. A l’hora
prevista, trasllat a l’aeroport.
Dia 17.- Arribada a la ciutat d’origen.
Inclou: Trasllats aeroport-hotel-aeroport, transport 4X4 amb
conductor de parla anglesa/francesa, combustible, taxes
turístiques, guies locals i entrades als parcs nacionals i reserves
indicades, allotjaments categoria econòmica amb
esmorzar,vaixell a Nosy Be, Nosy Komba i reserva Nosy
Taninkely, vols Tana-Antsiranana/Diego Suarez-Tana (preu
estimat), assitència del nostre receptiu, dossier informatiu.
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

Preus (en base a 2 persones en privat):

Des de 2.690€ per persona

Guia de parla hispana (en privat): des de 700€ per persona (inclós a
partir de 4 persones)
Mitja pensió (sopars): des de 290€ per persona (inclosa a partir de
7 persones)
Hotels categoria superior: des de 380€ per persona (mitja
pensió a partir de 320€ per persona en aquesta categoria).
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