Madagascar ruta sud -16 días
Descobreix l’illa continent
GC 1881
Descobreix el món fascinant i únic de Madagascar, una illa-continent amb una fauna i uns paisatges insòlits que no
deixen indiferents a cap visitant. Observa els lèmurs indri a Andasibe, les artesanies locals en Antsirabe, la ciutat de
Fianarantsoa, els paisatges únics de PN d'Isalo, els baobads de sud a Zombitse o les platges de Ifaty.

Itinerari:
Dia 1.- Vol internacional a Antananarivo (Tana).
Dia 2.- Arribada a Tana. Trasllat al seu hotel.
Dia 3.- Camí de Andasibe reserva d'Peyreiras i mercat de
Míramanga. Nit al PN d'Andasibe.
Dia 4.- Parc de Analamazaotra: lèmur indri i flora endèmica.
Reserva de Vakona i observació de fauna.
Dia 5.- Ruta a Antsirabe, ciutat de les aigües, a través de les
terres altes. Visita de Ambatolampy (olles de alumini).
Dia 6.- Visita d'Antsirabe. Arribada a Ambositra (artesania i talles
de fusta). Nit a Ranomafana.
Dia 7.- Visita de PN Ranomafana, selva humida amb fauna i flora
endèmiques. Tarda opció aigües termaless. Nit.
Dia 8.- Camí de Fianarantsoa, Patrimoni Mundial. Nit.
Dia 9.- Arribada a Ambalavao (fabricació de paper i seda). Visita
de la reserva d'Anja i els seus lèmurs. Ranohira.
Dia 10.- PN d'Isalo: piscina natural, finestra de Isalo.Noche.
Dia 11.- PN Isalo: Namazaha. Nit.
Dia 12.- Ruta cap al sud, tombes dels mahalafy. PN Zombitse:
baobads i lèmurs. Nit a Ifaty.
Dia 13.- Dia a Ifaty. Nit.
Dia 14.- Trasllat a l'aeroport de Toliara i vol a Antananarivo:
mercat artesania Digy i city tour. Nit.
Dia 15.- Visita de la ciutadella de Ambohimanga. Trasllat a
l'aeroport i vol de tornada.
Dia 16.- Arribada a la seva ciutat d'origen.
Inclou: trasllats aeroport-hotel, assistència del nostre receptiu
resident, transport en 4X4 aire condicionat amb conductor-guia
parla francesa-anglesa, allotjament categoria standard amb
esmorzar, guies locals en parcs nacionals i reserves, taxes
turístiques locals, totes les entrades a parcs i reserves de el
programa, vol domèstic Toliara-Antananarivo.

Preus (en base a 2 persones en privat):

Des de 2.190€ por persona

No inclou: vols internacionals (et busquem els vols més barats),
visat 30 € aprox., Assegurança d'anul·lació i metge (opcional),
despeses personals, menjars no indicades.
Disposem de servei de GUIA DE PARLA HISPANA.
Mitja pensió: des de 240 € per persona
Pensió completa: des de 470 € per persona
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