PRIORI
Opplev-Madagaskar med

Gruppereise
To ukers rundreise:
19.06-04.07.2014
AVREISE: OSLO
4-7 PERSONER
NORSK GUIDE

Jungelekspressen
tar oss med ned
gjennom regnskogen fra
Fianarantsoa til
Manakara.

OPPLEV DET EKTE MADAGASKAR...
--med en rundreise opp gjennom høylandet, ned gjennom regnskogen og til vanns langs Pangalaneskanalen....

Dag 1: Reise fra Norge, via Paris til
Madagaskar
Avgang fra Oslo tidlig om morgenen,
mellomlandig i Paris. Ankomst Antananarivo
sent på kvelden. Transport til hotellet.

Dag 3: Landeveien kaller.
Etter frokost setter vi kursen mot Antsirabe.
Underveis har vi rikelig med tid til å stoppe
og se på alt det nye og spennende som
dukker opp langs landeveien. Det blir helt
sikkert fotostopp for å få foreviget eller
kjøpt både kurver, gulrøtter og trelastebiler.
Visst önsket kann vi ta en titt på en liten
Dag 2: Salama Madagasikara
helsestasjon i Tsinjony og se hva Antoinine
Vi tilbringer dagen i Tana (kortform for
har a fortelle oss om hva som er hennes
Antananarivo). Dagen kan brukes til å se seg oppgave som ansvarlig for denne CSB1.
litt rundt om i byen sammen med en lokal
Halvveis har vi også muligheten til å ta en
guide (Sjörövermuseum, Dronningspalasset liten stopp for å se på hvordan
Rova, etc) eller for de som har lyst kan dere madagassene fortsatt lager
bli med meg (Ellen) og besøke senteret
aluminiumskasserollene som de daglig
Tànana-Mirana eller barnehjemmet
bruker til riskoking. Lunch underveis og
Compassion Mangoraka. Felles lunch
felles middag om kvelden på hotellet i
underveis og felles middag om kvelden på
Antsirabe.
hotellet
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Madagaskar, eller Madagasikara som madagasserne
kaller landet sitt er en öystat i det indiske havet.
Madagaskar har ett unikt mangfold av flora og
dyreliv og flere av artene finnes ingen andre steder
enn her.
Fargene, duftene, smakene og smilets land, ett land
en vil tilbake til og som gir en minner for livet!

Dag 4: På leting etter norske spor.
Antsirabe, den nest største byen i
Madagaskar blir ofte kallt den norske byen
fordi den ble grunnlagt av norske
missionærer for mer enn 100 år side.
Antsirabe er kjennt for sitt håndverk, så en
turen innom Mamy som lager små
miniartursykkler av gjenbruksmaterial og en
kooperativbutikk som selger håndarbeid til
gode priser står på dagsplanen. For de som
ønsker det er det mulig å ta en kjøretur med
en av de lokale Pousse-Poussene, eller å
besøke den lokale Zebubanken som er en
mirkokredittbank for bønder. Felles lunch i
byen og middag på hotellet om kvelden.

Dag 5: Rismarker og røde
Etter frokost går ferden videre til
Fianarantsoa og langs veien ser vi mange
rismarker og de madagassiske røde
leirhusene som er typiske for denne delen
av landet. Vi ankommer Fianarantsoa før
mørkets frembrudd og spiser middag om
kvelden på hotellet.

Dag 6: Jungelekspressen
Om toget starter punklig eller ikke er ikke så
viktig, for fra det øyeblikket hvor vi er nede
på togstasjonen stiger vi inn i en verden
med mange spennende nye lyder, bilder og
lukter. Dette blir en skikkelig
opplevelsesdag gjennom regnskogen med
mange korte og lange stopp i de små
landsbyene som ligger langs toglinjen.
Bagasjen blir sendt med bilen ned til
Manakara, så det eneste vi må ha med oss er
nok å drikke, litt å spise og fotoapparatet. Vi
ankommer Manakara nede ved østkysten av
Madagaskar utpå kvelden og der venter
sjaføren på oss for å kjøre oss til hotellet.
Felles middag om kvelden på hotellet.

SALAMA-HEI

7. MANAKARA
Fritt program. I Manakara er det mulighet til
enten bare slappe av eller besöke det lokale
markedet. For de som har litt stive muskler
etter togturen kan det organiseres en
avslappende massage av en av Manakaras
beste tradisjonelle massörer.

Fargerik og
som alle
madagassiske dyr
ugiftig

„ALLEINA SAR, AZAFADY? „
Med bare noen få ord knytter man
lett nye kontakter...
..og med denne lille setningen ber
man om tillatelse til å fotografere. I
de meste tilfellene svarer
madagassene „Maka sary“ (ta ett
bilde) med ett stort smil.
MISAOTRA BETSAKA - TAKK
VELOMA - HA DET BRA
AMANARAKA - PAA GJENSYN
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8. MANAKARA-MANAJARY
Etter frokost kjører vi videre til Mananjary.
Her har vi tid til en rundgang for å se på
markedet eller en av de spesielle
bambusbruene som blir brukt over
Pangalaneskanalen. Om ønskelig kann vi
besøke ett av de mange prosjektene som tar
vare på utsatte tvillingsbarn (i denne
regionen er det Fady å ha tvillinger). Om
kvelden felles middag på hotellet.
9. Båttur på Pangalanes-kanalen.
Caroline venter etter frokost på oss nede
ved havna og vi begynner på vår todagers
båttur langs Pangalaneskanalen. Denne
kanalen blir brukt til å transportere lokale
produkter (kaffe, litschi, ananas, banan, etc.)
til de større byene hvor de blir solgt på de
lokale markedene eller sendt videre med
toget. Underveis passerer vi mange små
landsbyer og vi legger også inn ett par
stopp for å se oss litt rundt om. Caroline er
oppvokst i denne delen av landet og har god
kjennskap til lokale frukter og bær - så alt
etter årstid får vi forhåpentligvis smake og
se ting vi aldri har hørt om tidligere. Piknikk
underveis. I Nosy Varika har Caroline
sammen med sin familie ett par enkle

PANGALANESKANALEN
Pangalaneskanalen ble bygget under den
franske kolonialtiden og fungerer som en
vannvei fra Taomasina (Tamatave) ned til
Manakara. Kanalen blir brukt til å frakte lokale
produkter fra landsbyene til de större byene,
hvor de kan bli sendt videre med tog eller bil.
For mange av landsbyene langs kanalen er
dette den eneste kontakten de har med
omverdenen. Her har vi her muligheten til a
besöke sma urörte madagassiske landsbyer
som ikke er berört av masseturismen!

Salama Vazaha
vil du nok höre
ganske ofte
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bungalower (med dusj og wc) og en liten
restaurant. Om kvelden felles middag hos
Caroline og her får vi virkelig prøve
skikkelig god tradisjonell madagassisk mat
som blir tilberedt med det krydderet som
vokser langs østkysten (ingefær, vanilje,
pepper, nellik, kanel etc.)
Dette (og jungelekspressen) er den
eventyrligste delen av rundreisen, så
hotellstandarden og maten vil bli litt
enklere enn det vi har hatt til og begynne
med. Men stillheten og alle de nye
inntrykkene vi vil oppleve oppveier helt
sikkert all manglende luksus.
Dag.10 Nosy Varika
Dagen blir tilbrakt i Nosy Varika. Her har vi
muligheten til å besøke en lokal
landsbykonge, en skole, eller ett prosjekt
som støtter lokale kvinner til å bli
selvstendige innenfor landbruk. Det lokale
markedet er også verdt ett besøk og visst
noen vil ha litt ro for seg selv, ja da er en
spasertur på egen hånd det helt riktige. Om
kvelden felles middag hos Caroline.

Dag 11. Offroad lang kysten.
Vi sier farvel til Caroline og fortsetter opp
langs kysten. Etter ett par ferjerturer og små
stopp underveis kommer vi til
fiskelandsbyen Vatomandry. Her har vi
muligheten til å se oss litt rundt før vi spiser
en felles middag om kvelden.

Dag 12. Tilbake til regnskogen
Etter en forhåpentligvis uforglemmelig
soloppgang og en enkel frokost kjører vi i
løpet av formiddagen videre til Andasibe
som ligger mellom østkysten og høylandet.
Vi stopper litt underveis og kommer frem
tidlig nok til å kunne ta en liten titt på
urskogen fra hotellbalkongen før mørkets
frambrudd. Felles middag på hotellet om
kvelden.

Dag 13 Lemurer og kamaleons
Etter felles frokost drar vi ut på leting i av
de to nasjonalparkene etter lemurer og
kamelons. Vi treffer helt sikkert også på
andre arter og det gode med Madagaskar er
at det ikke finnest ett eneste dyr som er
farlige for oss mennesker (bortsett fra
krokodillen). Med denne sikkerheten
beveger en seg mye friere rundt om i
naturen. Om kvelden spiser vi felles middag
på hotellet og prøver å finne ut hvem av oss
som har sett flest dyrearter i løpet av
dagen :-)

vi i dag sette kursen tilbake
dytil Tana og checkin om
kvelden. Men før vi kommer så
langt vil vi utnytte dagen så
godt som mulig. Visst vi ikke
har fått sett nok lemurer
dagen før, ja så stopper vi
underveis til Tana i en liten
park, før vi fortsetter videre. I
Tana vil det være mulighet til
å ta en shoppingrunde i ett
butikksenter med
LEMURER
madagassisk
finnest ingen
kunsthåndverk til
andre steder enn
fornuftige priser. Her finner
i Madagaskar.
dere nesten alt dere har
sett i løpet av de siste 2
Inngangbiletter og obligatorisk lokal
ukene, og en må hverken prute
guide til nasjonalparken I ANDASIBE.
eller dra det med seg hele veien :-) Før vi
Gratis inngang til Sjörövermuseumet i
kjører ut til flyplassen og checkin spiser vi
Antananarivo.
en felles middag.
Norsktalende reiseleder under hele
Dag. 15 Veloma Madagsikara
Checket inn ble gjort før midnatt og rett
etter midnatt starter flyturen tilbake til
Europa.
Pris ca 27.500 NKR fra Oslo. (prisen er
avhengig av gruppestörrelsen)

Inklusiv:
Flyreise Oslo-Antananarivo t/r.
Overnatting m/frokost på hele rundreisen
Biltransport inklusiv bensin og sjåfør
Båttur på Pangalaneskanalen inklusiv mat
underveis
Dag 14. Flyplassen kaller
Togbiletter for jungelekspressen fra
Selv om ikke flyet går før dagen derpå så må Fianarantsoa til Manakara

PRIORI jubileum i 2014

Hvorfor PRIORI

Siden starten i 1994 har mange fornöyde kunder fra
Sveits, Tyskland, Österrike og Norge reist med oss,

•
•
•
•

noen opptil flere ganger. Nar vi spör de hvorfor de
velger oss igjen er svaret nesten bestandig det

Vi kjenner Madagaskar!
Vi har eget kontor i Antananarivo!
Vi skreddersyr reiser, ingen katalog!
Vi engasjerer oss sammen med lokalbefolkningen
sosialt og ökologisk!

oppholdet på Madagaskar.
Planting av 5 trær.
Eksklusiv:
Visum (gratis opp til 1 mnd, stand
30.10.2013)
Reiseforsikring
Lunch og middag (utenom på båtturen på
Pangalaneskanalen)

For de av dere som gjerne vil bli litt lengre
anbefaler vi en badeferie på øya St. Marie.
Visst dette er ønskelig er vi behjelpelig
med hotellbooking, transport etc.

PRIORI REISEN
Holeestrasse 3
CH-4054 Basel
Sveits.

samme: „fordi PRIORI ikke bare kjenner landet veldig
godt og styrer unna masseturismen, men ogsaa

Gruppereiser...

fungere som brubygger mellom turistene og

opplev-madagaskar@priori.ch

...med norsktalende guide som kjenner landet!

www.opplev-madagaskar.com

lokalbefolkningen“. Bedre tilbakemelding kan vi ikke
tenke oss :-)
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