
WILD WILD WEST EN TROPISCH BELO SUR MER (11 dagen / 10 nachten)

 

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- naar  

 

 

 

 

 

 

 

 

je toe gelopen. Voor reizigers die 

op zoek zijn naar iets anders is 

Madagascar een droom-

bestemming. 

 

 
 

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 : WILD WILD WEST EN TROPISCH BELO SUR MER 
 
Het westen van Madagaskar, dat de meeste Afrikaanse invloeden onderging, is het terrein van bossen, baobabs, de 

indrukwekkende vlijmscherpe Tsingy van Bemaraha en de machtige rivieren van Manambolo en Tsiribihina.   

Per kano verken je in een dramatische stilte de Manambolo met zijn gelige kloven. Ontdek de vogels, lemuren en 

drinkende zebu's, vaar langs dorpjes in hun alledaags leven waar wuivende kinderen op de oevers meerennen in hun 

opwinding om vreemdelingen te zien...   

Na het spektakel langs de rivieren bezoek je de grootste Tsingy site ter wereld in Bemaraha en wandel je door 

Morondava's populaire Baboab Alley.   

Je eindigt je reis op een hemels strand aan de Straat van Mozambique.   

Het westen?  Werkelijk wild! 

 

Welkom in een van Madagascars ruigste regio’s : meestal geen luxe, maar campings of basic hotels en slechte wegen 

(4x4 aandrijving noodzakelijk)!   

Een reis voor avonturiers, op zoek naar verloren paradijzen.   

Deze reis is enkel mogelijk in het droge seizoen, van april tot oktober. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen zonder 

problemen deelnemen. 

 

Dag 1 : TANANARIVO / TSIROANOMANDIDY : ontbijt 

We vertrekken 's morgens richting Tsiroanomandidy (200 km) langs de vulkanische regio Itasy.   

Overnachting in GITE DU BONGOLAVA cottage of een gelijkaardige plaats (eenvoudige maar propere 

accomodatie). 

 

Dag 2 : TSIROANOMANDIDY / MANAMBOLO RIVIER SAFARI : vol pension 

Korte wandeling naar de luchthaven. 

Vlucht van 25 minuten naar Ankavandra waar we bij aankomst ons team van gespecialiseerde kanoërs ontmoeten.  

Na de picnic lunch starten we ons kano avontuur.  We houden een korte pauze aan het Ambala Lake voor een 

panoramisch uitzicht op de omgeving.  In de late namiddag zetten we ons kamp op aan de oever van de rivier.   

Vol pension en camping.  

 

Dag 3 tot 5 : MANAMBOLO RIVIER SAFARI : vol pension 

Gedurende drie dagen varen we op de Manambolo rivier en passeren we afgelegen plaatsen die enkel per kano 

bereikbaar zijn.  In het begin van de tocht varen we doorheen een buitenaards maanlandschap.  Daarna doorheen 

felrode geërodeerde landschappen. 

Tijdens onze tocht komen we in regelmatig in contact met de lokale bevolking. 

We zien kinderen die enthousiast naar ons roepen, mannen die zeilen in hun houten prauwen en vrouwen die de was 

in de rivier doen.  

Wanneer we dieper doordringen in de onbezoedelde stukken Madagaskar ontdekken we spectaculaire canyons met 

steile geelkleurige rotswanden....   

Vol pension en camping. 

 

Dag 6 : MANAMBOLO RIVIER SAFARI / BEMARAHA : vol pension 

Na het ontbijt vervolgen we onze reis tussen de kalkstenen wanden waar een bijzondere plantengroei zich heeft 

aangehecht.  We spotten vele soorten vogels en waarschijnlijk horen we de primitieve zwarte papegaaien.    's 

Middags verlaten we de kano's in het dorp Andadoany en maken we een korte wandeling naar Bekopaka.  

Na onze lunch bezoeken we de Tsingy van Bemaraha, geklasseerd als UNESCO wereld erfgoed en één van 

Madagaskars meest spectaculaire bezienswaardigheden.  De site is een fascinerend kalkstenen plateau met 

brokkelige, vlijmscherpe pinnacles die Tsingy worden genoemd. We maken er kennis met een ondergrondse wereld 

van grotten en rivieren en een succulente plantengroei in de spleten.   

Vol pension en camping. 

 

De Tsingy, bijzondere rotsformaties die enkel bestaat in Madagaskar, werden gevormd door de trage afzetting van 

koralen en schelpen.  Deze kalkstenen pinnacles werden  bewerkt door wind en water sinds Madagascar zich 165 

miljoen jaren geleden afscheidde van Afrika.  Deze vreemde "kathedraal-achtige" pieken kunnen verschillende 

honderden meters hoog uittoornen.  De beroemdste zijn de tsingy van Bemaraha (in het westen) en Ankarana (in het 



noorden), beiden geklasseerd als UNESCO wereld erfgoed.  In het Ankarana massief kan je ook de rode tsingy 

vinden.  Deze "stenen wouden" bevatten grotten, ondergrondse rivieren, canyons, waaraan vleermuizen, lemuren, 

vogels en een specifieke flora zich hebben aangepast.  Er zijn ook tsingy in de zee in Marovasa, Anjajavy en rond 

afgelegen eilanden rondom Nosy Be. 

 

Dag 7 : BEMARAHA NATIONAAL PARK : vol pension 

We bezoeken 's morgens een ander gedeelte van de Tsingy site en wandelen  doorheen een loofverliezend bos waar 

we de kans hebben om vele vogels en lemuren te zien. Met een beetje geluk ontmoeten we ook de zeldzame witte 

Decken's Sifaka.   

De tocht gaat verder door indrukwekkende canyons.  Na de lunch bezoeken we het dorp Bekopaka.  

Vol pension en camping. 

 

Dag 8 : BEMARAHA / MORONDAVA : ontbijt 

Met onze 4x4 rijden we een volledige dag door de spectaculaire vergetatie van Morondava.  We steken de zeer 

pitoreske Tsiribihina rivier over met de lokale ferry.   

Bij zonsondergang passeren we doorheen Morondava's Baboab Alley, waarschijnlijk de meest gefotografeerde plaats 

in Mada!   

Overnachting in een hotel te Morondava.  

 

Morondava, gelegen in het hart van de westelijke Sakalava landen, is de hoofdstad van Menabe.  Hier heerst tien 

maanden hitte zonder een drup regen!  Welkom in het charmante "einde van de wereld met zanderige straten en 

oude klapborden huizen!   

De stad soest in de zon. Waarom zou je niet hetzelfde doen!  Relax met zicht op de elegante traditionele dhows die 

voorbijzeilen.... 

 

Dag 9 : MORONDAVA / BELO SUR MER : ontbijt 

Transfer met een lokale boot (1 uur) of langs de weg (3 uur/ 4x4 aandrijving op een slechte weg) naar Belo Sur Mer. 

Belo, gelegen aan de straat van Mozambique, is een charmant vissersdorp aan een idyllische zandbaai en gekend in 

heel Mada voor zijn traditionele constructieplaatsen voor dhows.  We relaxen op het strand na 8 dagen avontuur in 

the Far West!   

Overnachting in een eenvoudig hotel met eenvoudige, mooie en comfortabele kamers. 

 

Dag 10 : BELO SUR MER : ontbijt 

Vrije dag in Belo.  

Overnachting in hotel. 

 

Dag 11 : BELO SUR MER / MORONDAVA / TANANARIVE : ontbijt + lunch 

Vrije voormiddag in Belo en transfer per lokale boot (1 uur) of 4x4 (3 uur) terug naar Morondava voor de vlucht naar 

Tananarive (16.25 u.) 

 

TARIEVEN  

2 deelnemers : 1.733 euro   7 deelnemers : 1.241 euro 

3 deelnemers : 1.481 euro   8 deelnemers : 1.241 euro 

4 deelnemers : 1.378 euro   9 deelnemers : 1.241 euro 

5 deelnemers : 1.370 euro   10 deelnemers : 1.204 euro 

6 deelnemers : 1.268 euro   11 deelnemers : 1.204 euro 

 

Inbegrepen :  

-accomodatie en maaltijden zoals beschreven. 

-vlucht Tsiroanomandidy / Ankavandra 

-engels- of franstalige gids tijdens de kanotocht en in de nationale parken 

-inkomgelden voor de parken van Bemaraha en Kirindy 

-kampeermateriaal behalve slaapzak 

-transport over de weg Tana / Morondava / Belo sur mer Tana 



Niet inbegrepen :  

-vlucht Parijs – Antananarivo 

-visum 

-slaapzak 

-vlucht Morondava / Antananarivo (ongeveer 95 euro) 

-niet vermelde maaltijden 

-dranken 

-fooien 

 

 

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 

 

MEEBRENGEN : 

Goede wandelschoenen 

Slaapzak 

Zaklamp 

Zonnebril en zonnecrème 

Regenjas  

Geschikte anti-malaria behandeling  

De gebruikelijke medicijnenkit: pleisters (voor pijnlijke voeten), medicijnen voor maagpijn, hoofdpijn, … 

Geld: breng cash (Euros) mee, credit cards worden niet veel gebruikt. Travellers cheques kunnen nergens op het 

eiland gewisseld worden en zijn dus volledig onbruikbaar. Wisselmogelijkheden zijn er enkel in Tana en Antsirabe. 

Het is het beste om onmiddelijk bij aankomst op de luchthaven te wisselen. 

Bagage: breng aub sportzakken mee, dat is gemakkelijk om te dragen door de kuiers. Valiezen zijn  echt niet gepast. 

Tabletten om water te zuiveren: je kan uiteraard mineraal water in de dorpen kopen, maar tijdens de wandeltochten 

vind je rivier- en bronwater dat met tabletten kan gezuiverd worden. Dat is praktischer. 

Energierepen: deze zijn veel moeilijker te vinden in Madagascar. Chocoladerepen zijn wel te koop in de dorpen en 

steden 

Breng geen juwelen of waardevolle voorwerpen mee. Zij hebben geen enkel nut in de wildernis 

Madagascar is een ontwikkelingsland: als je wil helpen mag je graag wat ‘oude’ spullen meebrengen (oude kledij of 

oud speelgoed bv), of pennen of boeken voor de woudscholen 

 

 


