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Madagaskar is door zijn unieke flora en 
fauna nergens mee te vergelijken. Het 
land is ongeveer even groot als de 
Benelux en Frankrijk bij elkaar en de 
natuur is ronduit spectaculair. Door het 
gebrek aan infrastructuur nog vrij 
ongerept en heel avontuurlijk. 
Hoewel het geografisch onder Afrika valt, 
stroomt bij een groot deel van de 
bevolking Indonesisch bloed door de 
aderen. Zij ontdekten het eiland als 
eersten en drukten er hun culturele 
stempel op. Iconisch zijn de enorme 
baobab bomen en de bijzonder lemuren, 
een soort halfapen die alleen daar 
voorkomen. Het land is dan wellicht arm, 
maar de bevolking is trots, kleurrijk en 
uiterst vriendelijk. 

BESTEMMING : MADAGASKAR



DAG 1 Vliegreis naar Antananarivo
Aankomst op de luchthaven en transfer naar hotel Relais des Plateaux, een prettig en rustig gelegen hotel 
aan de rand van Tana met zwembad.

DAG 2 Antananarivo – Antsirabe 175km 4 uur
Na het ontbijt vertrek  met privé auto met chauffeur via de RN7 in zuidelijke richting naar Antsirabe. 
Zo’n 80 km ten zuiden van de hoofdstad ligt Ambatolampy waar veel met aluminium gewerkt wordt om 
gereedschappen te maken. Daarna gaat de reis verder naar Antsirabe, een prettig thermaal stadje met een 
bevoorrecht klimaat en voorheen een geliefde plek voor de Franse Kolonisten. Het heeft nog steeds een 
mooie palmenboulevard en een groot legioen aan kleurrijke "pousse-pousses" (riksja's) die hier door de 
straten rijden. Overnachting in Couleur Café met 15 bungalowkamers in een mooie tuin.

DAG 3 Antsirabe
Antsirabe staat bekend om zijn leuke ateliers waar je kennis maakt met verschillende ambachten en kan zien 
wat er zoal gemaakt kan worden van gerecyclede materialen. Met de fiets ga je daarna  op verkenning in de 
omgeving langs groene rijstvelden en kleine boerendorpjes.  In de welvarende omgeving wordt veel groente 
en fruit gekweekt. Overnachting in Couleur Café

DAG 4 Antsirabe – Ambositra – Ranomafana 250 km 5 uur
De rit door het Betsileo-gebied gaat langs ongelooflijk mooie landschappen met rijstvelden. Hier leven de 
eerste bewoners van Madagaskar, de Merina en de Betsileo en je waant je soms in Azië. Bijzonder is de 
bouwstijl van de bakstenen huizen die mooi contrasteren met de groene rijstterrassen.
De reis gaat verder naar door Ambositra, het centrum van de houtbewerkers en dat zie je aan de sierlijk 
gesneden houten balkons en luiken. Daarna op weg naar Ranomafana,  een groene oase van bergen, 
stroompjes en watervallen. Onderweg zijn overal kraampjes waar ze bananen en houtskool verkopen. 

Page 3

DAG-VOOR-DAG PROGRAMMA
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DAG 5 Ranomafana – Sahambavy 55km 1,5 uur
’s Morgens vroeg naar Ranomafana Nationaal Park, een van de belangrijkste parken om lemuren te spotten. 
Dit prachtige, maar vochtige regenwoud heeft een indrukwekkende plantengroei met mossen, varens en 
palmen. Een groot deel van het park is nog echt primair regenwoud en naast 12 soorten lemuren komen er 
kameleons, kleurrijke vogels, vlinders en insecten voor. Na afloop gaat de reis verder naar Sahambavy voor 
een overnachting in het Lac hotel, gelegen aan een meer met waterbungalows op palen.

DAG 6 Sahambavy
Bezoek aan het Sahambavy Tea Estate , een grote plantage waar vrouwen verse theeblaadjes plukken  
tussen de groene theestruiken. Het Lac hotel leent zich goed voor een ontspannen dagje en denk aan een 
tochtje per boot of kano,  waterfietsen, tennis, fietsen of een wandeling.

DAG 7 Sahambavy – Ambalavao 100km 3,5 uur
Na het ontbijt vertrek naar Ambalavao, een stadje in de hooglanden het centrum van de Bara. 
De Bara hebben hun wortels in Afrika en zij zijn de veehoeders van het land en hun zeboe nemen een 
belangrijke plaats in hun leven en hun ceremonies. Overnachting in Betsileo Country Lodge

DAG 8 Ambalavao – Isalo
Onderweg naar Isalo stop je voor een kort bezoek aan Fianarantsoa, de universiteitsstad. Gebruik de lunch 
in het restaurant van de hotelschool La Rizière, met uitzicht over de stad. Daarna gaat de reis verder naar 
het zuiden en het landschap verandert van groene tropen naar woestijn. Onderweg passeren grote kuddes 
zeboe’s begeleid door de Bara mannen. Overnachting in Jardin du Roy, gelegen aan de rand van het Isalo
National Park, bekend om zijn natuurlijke zwembaden met kristalhelder water.

DAG 9 & 10 Isalo
Bezoek het Isalo Nationaal Park, met zandstenen formaties die dankzij de erosie het woestijnlandschap een 
magisch karakter geven. Op het programma staat een wandeling met een gids door een canyon met diepe 
kloven en kleine rivieren. Overnachting in Jardin du Roy, een heerlijk hotel met een fraai zwembad in een 
prachtige omgeving.

DAG 11 Isalo-Toliara
Vanaf Isalo is het nog vier uur rijden naar de kust, en het landschap wordt steeds maar droger.
Overnachting aan zee in het Bakuba hotel met zwembad, gelegen tussen de duinen en de zee op 14 km van 
Tolaira. Een bijzondere plek, ook vanwege de natuurlijke en gerecyclede materialen die gebruikt zijn.

DAG 12 Vlucht Toliara – Antananarivo 


