
PARKEN VAN NOORD-MADAGASCAR + ZEILCRUISE + TROPISCH NOSY BE

 

Madagascar is zonder twijfel een 

van Africa's mooiste en meest 

authentieke bestemmingen.  

 

Ontdek de lemuren en fossa’s, de 

Baobabs en orchideeën, de 

vleesetende planten en kameleons. 

Wandel door regenwouden, bergen 

en caynons, verken grotten en 

tsingy's of  neem een duik in de 

magische Indische Oceaan en 

geniet van de maagdelijke 

stranden. 

 

Laat je onderdompelen in een 

unieke cultuur en beleef geuren en 

kleuren.  Ga op culinaire 

ontdekking en proef het beste wat 

de Afrikaanse en Oosterse keuken 
te bieden heeft.  

 

Madagascar is gelegen in de 

Indische Oceaan aan de Oostkust 

van Afrika.  Het is met zijn 

587.042 vierkante kilometers het 

4de grootste eiland ter wereld. 

 

 
 

“The Big Island” scheurde 165 

miljoen jaren geleden af van 

Afrika en ontwikkelde sindsdien –

geheel volgens zijn eigen fantasie-  

een eigen fauna en flora.  80 % van 

de plantengroei, 40 % van de 

vogels en 98 % van de reptielen 

zijn endemisch.  Madagascar is een 

echt paradijs voor 

natuurliefhebbers. 

 

 
 

Dezelfde diverstiteit treft men aan 

in de bevolking : 18 etnische 

groepen, een mengeling van 

Afrikanen en Aziaten die men 

nergens anders ter wereld aantreft. 

 

De relatieve isolatie van het eiland 

tengevolge van zijn geografische 

ligging en zijn recente 

geschiedenis, zorgde ervoor dat de 

traditionele levenswijze, de 

gewoontes en het geloof van de 

voorvaderen behouden bleven. 

 

 
 

In de afgelegen gebieden (en er 

zijn er veel), is de tijd lang geleden 

stil blijven staan en komen de 

locals- verbaasd door je blanke 

huid- lachend naar je toe gelopen.  

Voor reizigers die op zoek zijn 

naar iets anders is Madagascar een 

droombestemming. 

 

 
 

De landschappen in Madagascar 

zijn adembenemend mooi en zeer 

divers : de mozaïeken van 

rijstvelden in de highlands; de 

savannes en baobabs;  het 

weelderige tropische regenwoud  

met zijn kikkers, lemuren, 

kameleons en papegaaien, de 

canyons en bergen... 

 

 
 

En dan hebben we nog niets 

vermeld over de stranden : kristal 

helder water, witte zandstranden, 

dolfijnen en walvissen die voorbij 

zwemmen en alles  nog 

onaangetast van massatoerisme.... 

 

 
 

Als je op zoek  bent naar een 

originele en onbekende 

bestemming, ver weg van de 

betreden paden en een oprechte 

gastvrijheid is Madagascar de 

plaats om te ontdekken.



PROGRAMMA : NOORD-MADAGASCAR EN NOSY BE   

 
Na een dag in de highlands dichtbij Antananarivo vliegen we naar het noorden.  We ontdekken er de baai van  

Diego Suarez en de nationale parken van Montagne d’Ambre en Ankarana. We wandelen door weelderig 

regenwoud, raken in vervoering door de watervallen, onaardse Tsingy’s, grotten en de unieke plantengroei.  

We ontmoeten zebu’s, lemuren, kameleons, kikkers en vogels.  

Na de verkenning van het vasteland maken we een zeilcruise op de diepblauwe wateren van de prachtige 

eilandengroep van Nosy Be. We eindigen onze reis op het tropische eiland Nosy Be dat met zijn witte stranden 

en gezellige drukte iedereen weet te bekoren. Alvorens terug naar de hoofdstad te vliegen maken we er een 

excursie naar het Lokobe reservaat en naar de oude vulkaan “Mount Passot”.  

Noord-Madagascar is een ware droombestemming voor natuurliefhebbers.  

 

 

Dag 1 : 

 

• Verwelkoming door onze chauffeur op de luchthaven 

• Transfer luchthaven - Moramora Guesthouse 

• Ontbijt in Moramora guesthouse 

• Wandeling met gids in het “Merina country” naar Ambohimanga. 

• Middag-, avondmaal en overnachting in Mora Mora Guesthouse 

 

 

 

 

Na het middagmaal wandelen we door typische Merina dorpjes en rijstvelden naar de door de Unesco 

geklasseerde koninklijke vesting  “Ambohimanga”.  We bezoeken er het paleis en het museum van 

Andrianaponimerina.   

Mora-Mora guesthouse, gelegen in de mooie heuvelachtige “countryside” van Tana (45 minuten van de 

luchthaven) is een traditioneel Merina huis met verzorgde kamers en gemeenschappelijke douches en toiletten.   

 

 

Dag 2 :  

 

• Ontbijt in Moramora guesthouse  

• Transfer van Moramora guesthouse naar de luchthaven. 

• Vlucht Tana – Diego Suarez 

• Bezoek aan Diego Suarez en zijn “3 baaien”  

• Pic-nick lunch op het strand 

• Avondmaal en overnachting in Nature Lodge. 

 

 

 

 
Na de ontmoeting met onze gids op de luchthaven bezoeken we de 3 bekende baaien van het Noorden : Sakalava 

Bay, Pigeons Bay en Dunes Bay.  We maken kennis met het piratenverleden en de koloniale geschiedenis van 

Diego Suarez. 

We verblijven in de mooie Nature Lodge in bungalows met uitzicht op de impressionante baai van Diego Suarez. 

Elke bungalow past perfect in de natuurlijke omgeving en heeft een balkon en badkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 3 : 

 
• Ontbijt in hotel Colbert 

• Transfer Diego Suarez – Montagna D’ Ambre (45 minuten) 

• Wandeling in het regenwoud van Montagna D’ Ambre. 

• Pic-nick lunch 

• Avondmaal en overnachting in Nature Lodge 

 

 

 

 
Een korte rit brengt ons van Diego via Joffreville (een dorp dat in 1902 werd gebouwd voor het Franse leger)  

naar het nationale park van Montagna d’Ambre.  In dit nationale park vinden we verschillende goed 

onderhouden wandelpaden, prachtige watervallen en kratermeren.  We kunner er zeldzame reptielen, de kleinste 

kameleons ter wereld, lemuren en 70 soorten vogels waarnemen. 

 

 

Dag 4 :  

 
• Ontbijt in Nature Lodge 

• Transfer Montagna D’ Ambre- Ankarana 

• Bezoek Red Tsingy 

• Wandeling in het nationale park van Ankarana 

• Pic-nick lunch 

• Avondmaal in het park (bereid door onze gids) 

• Overnachting in tenten 

 

 
Vandaag rijden we 3 uren alvorens het bijzondere nationale park van Ankarana te bereiken.  Onderweg bezoeken 

we de “Red Tsingy” (unieke kathedraalachtige steenformaties die enkel in Madagascar voorkomen).  

In Ankarana ontdekken we enorme grottenstelsels, ondergrondse rivieren, Tsingyvelden, baobabs en droog 

regenwoud. Tijdens het wandelen zien we Xenofiete planten zoals kalanchoes, bottle trees en euphorbias.  De 

rijke fauna bestaat o.a. uit een 10-tal soorten lemuren, krokodillen, mongooses, kameleons, gekko’s, 

vleermuizen, en 80 vogelsoorten waaronder de visarend en de kingfisher.  De bewoners van de regio 

beschouwen het Ankarana massief heilig. Hun koningen werden vroeger in de grotten en de Tsingy’s begraven. 

 

 

Dag 5 :  

 
• Ontbijt in het park van Ankarana 

• Wandeling (4 uren) en bezichtiging van de “Rary Tsingy”  

• Pic-nick lunch 

• Viewpoint Ambohimalaza 

• Transfer naar Ankify (3 uren) 

• Bezoek aan koffie en cacao-plantages 

• Avondmaal en overnachting in hotel Baobab 

 

 

Na een wandeling naar de “Rary Tsingy” vertrekken we richting Ankify.  Onderweg zien we koffie- en 

cacaoplantages, ylang-ylang en suikerriet en stoppen we in de pitoreske stadjes Amdilobe en Ambanja. 

In de late namiddag komen we aan in Ankify waar we intrek nemen in onze houten bungalow op het strand en 

genieten van een de zonsondergang. 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 6 :  

 
• Ontbijt in Baobab hotel 

• Start zeilcruise 

• Vol pension 

• Overnachting aan boord van “Miss Corsica” 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt worden we door de catamaran “Miss Corsica” opgehaald voor een zeilcruise op de Indische 

oceaan. 

We cruisen over het diepblauwe water, ontdekken onbewoonde eilandjes met Robinson Crusoe’s stranden en 

genieten van al het lekkers dat de zee te bieden heeft. Met enig geluk spotten we dolfijnen, schildpadden of een 

walvis. 

We bezoeken o.a. de volgende eilanden :  

Nosy Komba : klein vulkanisch eiland met mooie stranden en veel lemuren 

Tanikely : beschermd marine reservaat en een prachtige plek om te snorkelen. Kleurrijke koralen, tropische 

vissen en zeeschildpadden. 

Nosy Iranja : 2 eilanden verbonden door een zandbank. Droomeiland waarvan de maagdelijk witte zandstrook 

bij vloed aan beiden kanten overstroomt. We kunnen er een vissersdorpje, de school, de vuurtoren en het 

fantastische strand bezoeken 

 

 

Dag 7 :  

 

• Zeilcruise 

• Vol pension 

• Overnachting aan boord van “Miss Corsica” 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 8 : 

 
• Zeilcruise 

• Ontbijt en middagmaal aan boord van “Miss Corsica” 

• Transfer naar Nosy Be hotel 

• Vrije namiddag in Nosy Be 

• Avondmaal in Nosy Be hotel 

• Overnachting in Nosy Be hotel  

 

 

 

In de namiddag kunnen we genieten van het mooie zwembad met zicht op zee of een bezoek brengen aan de 

gezellige drukte van Madirokely en Ambatoloaka. 

Nosy Be hotel is een klassehotel met comfortable bungalows in een tropische tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 9 :  

 
• Ontbijt in Nosy Be hotel  

• Excursie naar de belangrijkste bezienswaardigheden in het binnenland van Nosy 

Be 

• Middagmaal in Ampasipohy 

• Avondmaal in Nosy Be hotel 

• Overnachting in Nosy Be hotel  

•  

 
Na het ontbijt worden we opgehaald door onze gids voor een excursie naar het binnenland van Nosy Be.  Overal 

ontdekken we een “Caraïbische” charme : suikerrietvelden, een rumdistillerie, de geur van ylang ylang, vanille, 

koffieplantages...  

Van het vissersdorpje Ambatozavazahy vertrekken we in een traditionele pirogue (houten kano) voor een tocht 

van 30 minuten naar Ampasipofy.  We wandelen 2 uren in het Lokobe reservaat waar we genieten van de 

bijzondere plantengroei en voor een laatste maal onze vrienden de lemuren ontmoeten. 

In de namiddag rijden we naar de oude vulkaan “Mont Passot”.  We passeren verschillende kratermeren en 

hebben van op de top een prachtig uitzicht over Nosy Be en de Indische oceaan met zijn talrijke eilandjes, 

waarmee we reeds tijdens de zeilcruise kennis maakten. 

 

Dag 10 : 

 

• Vrije dag in Nosy Be 

• Ontbijt en avondmaal in Nosy Be Hotel 

• Overnachting in Nosy Be Hotel 

 

 

 

 

 

 

Dag 11 : 

 
• Ontbijt in Nosy Be hotel 

• Transfer naar de luchthaven 

• Vlucht Nosy Be – Tana 

• Transfer naar hotel waar u de volledige dag over een kamer beschikt 

• Vrije dag in Tananarivo  

• Transfer naar de luchthaven 

• Vlucht Tana – Parijs 

Tijdens onze laatste dag kunnen we een bezoek brengen aan Antananarivo en op souvenirjacht gaan. 

Vandaag is de lunch niet inbegrepen. 

  

 

TARIEVEN  
 

2 deelnemers : 1.740 euro    

3 deelnemers : 1.480 euro    

4 deelnemers : 1.305 euro    

5 deelnemers : 1.590 euro    

6 deelnemers : 1.510 euro   

 

Single supplement : 152 euro  

 

Inbegrepen :  

-Overnachtingen in hotels op basis van 2-persoonskamers (zoals hierboven beschreven) 

-Overnachting in tenten in Ankarana 

-Alle maaltijden zoals hierboven vermeld 

-Alle transfers zoals hierboven vermeld 



-Toegangsgelden voor Ambohimanga, Montagna d’ Ambre, Ankarana, Lokobe 

-Excursies zoals vermeld in het programma 

-Campingmateriaal en dragers in Ankarana 

-Maaltijden, bemanning, brandstof en mineraal water tijdens de zeilcruise 

 

Niet inbegrepen :  

-Internationale vluchten Parijs – Antananarivo / Antananarivo – Parijs 

-Binnenlandse vluchten Antananarivo – Diego Suarez / Nosy Be- Antananarivo (ongeveer 130 euro per vlucht) 

-Slaapzak 

-Lunch en avondmaal op dag 10 

-Dranken en persoonlijke uitgaven 

-Fooien 

-Bezoeken en excursies die niet in het programma vermeld zijn 

-Verzekeringen 

 

OVER GLOBEVENTS IN MADAGASCAR 
 

GLOBEVENTS gaat ervan uit dat u zelf bepaalt wanneer en met wie u reist. Geen opgelegde vertrekdata of 

groepsreizen met personen die u niet kent. 

U stelt zelf uw groep samen en reist met privé chauffeur en gids die zijn kennis over de cultuur, de gebruiken, de 

natuur … graag met u deelt.   

Bij trekkings of wandelingen in de nationale parken van het zuiden wordt er meestal bijkomend beroep gedaan 

op lokale gidsen die een uitgebreide kennis hebben over de specifieke fauna en flora en over de leefgewoontes in 

hun streek. 

De verplaatsingen in Madagascar gebeuren met  comfortabele 4 x 4 jeeps, met de boot of per vliegtuig.  

De maaltijden worden genuttigd in de guesthouses en hotels of in leuke lokale restaurantjes.  Tijdens de 

trekkings en in de nationale parken worden er lekkere maaltijden bereid door onze kok. 

Alle onze gidsen spreken Frans en / of Engels. 

 

 

PRAKTISCHE INFO  
 

VISA : 

Een toeristenvisum (geldig voor maximum 3 maanden) is nodig voor elke buitenlander om Madagascar binnen te 

komen en er te verblijven. 

Visa zijn te verkrijgen in de ambassade of het consulaat in eigen land, of onmiddellijk bij aankomst op de 

luchthaven. 

In beide gevallen heb je nodig :  

-een retour vliegtuigticket of een doorreisticket 

-een internationaal paspoort dat nog 6 maanden geldig is vanaf datum vertrek uit Madagascar. 

Een visum kost ongeveer 20 à 30 euro (prijs indicatief) 

 

GELDZAKEN : 

Sinds 1/1/2005 is de nationale munt gewijzigd : van de Malagasy Franc naar de Ariary (1 ariary is 5 FMG; 2400 

ariary is ongeveer 1 euro). 

Creditcards worden niet overal aanvaard.  Enkel in luxe-hotels en in sommige banken in grote steden kan je ze 

gebruiken.  In beide gevallen is de commissie vrij hoog. 

Het is aangeraden om een combinatie van cash in Euro en Dollar mee te nemen. 

 

TAAL :  

De bevoking spreekt bijna overal Frans.  Enkelingen spreken Engels of Duits. 

De gidsen die u zullen begeleiden spreken vloeiend Frans en/of Engels. 

 

GEZONDHEID :  

Inentingen : er zijn geen specifieke inentingen vereist om het land binnen te komen. 

De volgende inentingen worden ten stelligste aanbevolen :  

-hepatitis A en B 

-typhus 

-difterie 



-tetanus 

-polio 

Antimalariabehandeling : malaria komt heel het jaar voor. Bijgevolg is een anti-malaria behandeling 

aangewezen. 

Meer info vindt u op de website van het tropisch instituut. 

 

KLIMAAT :  

De zomer loopt van december tot maart : dit is het regenachtige en zeer warme seizoen met een risico op 

cyclonen.  Het zuiden en het westen zijn droger dan de rest van het land.  De gemiddelde temperatuur bedraagt 

30 graden aan de kust en 25 graden in de hoger geleden gebieden. 

 

De winter duurt van april tot november : dit is het droge en koele seizoen met veel zon.  Het is de beste periode 

om te reizen.  De gemiddelde temperatuur bedraagt overdag  25 graden aan de kust en 28 graden elders. 

In Tana, Antsirabe, het Adringita park, Pic Bobby ... kunnen de temperaturen ’s nachts dalen tot 5 graden. 

 

TELECOMMUNICATIE :  

Internationale verbindingen zijn vanuit de meeste steden mogelijk.  De gemiddelde kostprijs voor een 

internationaal gesprek bedraagt 2 euro per minuut. 

Bijna overal in het land is er GSM dekking.  Uw Belgische GSM kan gebruikt worden in Madagascar. 

Madagascar bereiken vanuit Europa : 0026120 + provinciecode + 5 nummers. 

Internet is enkel te vinden in de grote steden en in enkele hotels. 

 

DRINKWATER EN ELECTRICITEIT :  

Drink enkel water uit flessen.  

220 volt is beschikbaar in de grote steden.  In afgelegen gebieden is er elektriciteit dmv generatoren. 

Stroompannes komen regelmatig voor.  Neem zeker een zaklamp mee. 

 

TIJDVERSCHIL :  

In Madagascar is het tijdens onze wintertijd twee uur later dan in België. Gedurende onze zomer bedraagt het 

tijdsverschil 1 uur. 

 

FOOIEN :  

Restaurant : fooien zijn niet in de prijs inbegrepen.  Voorzie 5 % van het totaal. 

Dragers : 200 ariary per bagage 

 

KLEDING EN BAGAGE : 

Voorzie comfortabele losse kleding.  

Een warme fleece komt van pas tijdens de wintermaanden. 

Wandelschoenen worden aanbevolen bij trekkings. 

Beperk je bagage tot een minimum voor je eigen gemak. 

 

 


