
 
 

MADAGASCAR  
UW NIEUWE VAKANTIEBESTEMMING! 

Ga met ons mee op een avontuurlijke reis naar de 
‘Afrikaanse parel’ en sta versteld van de unieke 
natuur, weelderige vegetatie, verbazingwekkende 
land - en zeezichten en de vriendelijke bevolking.

Laat ons u een overzicht geven van de natuurreis die wij voor u hebben gemaakt.

 
 

Tsara Travel 



  

BIODIVERSITEIT EXPLORATIE
OP HET 8STE CONTINENT

Deze reis neemt U mee van het weelderige groene Oostelijke regenwoud, over bergen, naar 

canyons en bossen, langs baobabs en het Westelijke droge loofbos, door de mangroven naar 

verlaten zandstranden en uitgestrekte koraalriffen. Voor het grootste deel volgt deze reis de 

National Road 7 van Oost naar Zuid-west door een verscheidenheid aan landschappen, eco-

systemen, stammen en culturen. Deze avontuurlijke reis zorgt voor een geweldige 

verkenning van de unieke biodiversiteit in Madagaskar. Tijdens onze reis zullen we ons 

concentreren op verschillende benaderingen van natuurbehoud en inzicht krijgen in hoe een 

mix van traditionele, door de overheid beheerde nationale parken, door de gemeenschap 

beheerde reservaten en initiatieven, en gezamenlijk beheerde mariene gebieden met NGO’s en 

de particuliere sector bijdragen. Niet alleen om het verbazingwekkende natuurlijke erfgoed te 

beschermen, maar ook om extra inkomsten te bieden voor gemeenschappen in een 

win-win geïntegreerde benadering van behoud en ontwikkeling. Ga met ons mee op deze reis 

voor natuurbehoud en ervaar het zelf!



  

WIE ZOU AAN DEZE REIS KUNNEN DEELNEMEN 
EN WAT DIENT U TE WETEN VOOR INSCHRIJVING?

Deze tour is voor de natuurliefhebber, die houdt van het outdoor leven, prachtige 
landschappen en een verbazingwekkende biodiversiteit, die niet bang is voor kamperen of 
primitieve accommodatie voor een gedeelte van de tour en die werkelijk geinteresseerd zijn 
in conservatie. Geen van de trektochten zijn technisch, dus er zijn geen extra vaardigheden 
noodzakelijk, alhoewel U wel te kampen krijgt met trektochten die 5 uur duren, en regen 
en bloedzuigers U wellicht zullen begeleiden over heuvelachtig terrein. We leggen lange 
afstanden af met een bus, onderweg ziet U verbazingwekkende vergezichten, maar wees 
erop voorbereid dat er tenminste een volle Dag reizen zal zijn slechts onderbroken door 
korte pauzes. Alhoewel het niet een luxe tour is, zal het ons wel brengen naar enige unieke 
plekken buiten de geplaveide banen, dicht bij de initiatieven van de lokale gemeenschappen en 
ons eerste hand ervaring geven in conservatie en ondertussen ondersteunen wij initiatieven, 
die weldadig zijn voor zowel de biodiversiteit als de gemeenschappen.

Welkom op onze reis!



  

An Bollen is uw gids op deze reis, zij heeft de Belgische nationaliteit en 
behaalde haar PhD in Tropische Ecologie in 2003. An heeft een lange 
carriere in biodiversiteitsbehoud en beschermde gebiedsmanagement in 
de tropen. Zij beschouwt het eiland Madagascar als haar tweede tehuis, en 
woonde en werkte er gedurende 6 jaar. Ervaar een onvergetelijke reis met 
een gespecialiseerde tropische ecologe.



  

8 OKTOBER 2020 
AANKOMST IN TANA, 
˖$).257,1*�9225˗
$17$1$1$5,92˗

Landing op Ivato vliegveld in Antananarivo, de hoofdstad van MaDagascar. Welkom of “tonga soa”! 
Onze chauffeur brengt U naar Uw hotel nabij het vliegveld, zodat U kunt dineren en ontspannen na de 
lange vlucht. Onderweg naar het hotel zult U al kennis maken met de karakteristieke rijstveldjes van 
het hoge plateau. Uw reis begint. 

- Visa en geld wisselen bij aankomst op het vliegveld.
- Shuttle van vliegveld naar hotel
- Overnachting in Chez Jeanne of soortgelijke accommodatie

DAG 1



  

9 OKTOBER 2020 
$17$1$1$5,92�ː�
$1'$6,%(�˖%˗

Vandaag bezoeken we de omgeving van Andasibe, met Mitsinjo, een lokale vereniging dat 
een integrale benadering nastreeft van conservatie in nauwe samenwerking met de lokale 
gemeenschappen. Zij zullen U begeleiden op een wandeling gedurende de middag door het vochtige 
op een berg gelegen Anamalazaogtra woud, een onafhankelijk bestuurd beschermd gebied. Dit woud 
huist zeven groepen van de indri. De indri is momenteel de grootste levende lemur soort op het eiland 
PHW�HHQ�XQLHNH�URHS��1D�KHW�ZRXG�]XOOHQ�ZH�KHW�0LWVLQMR�DPƋELH�EURHGFHQWUXP�EH]RHNHQ��ZDW�GHHO�
uitmaakt van de nationale conservatie strategie om een wereldwijd zwammenziekte te bestrijden. 
’s Avonds zou U Uw geluk kunnen beproeven om de muis lemuren, kikkers, kameleons en gekko’s te 
spotten, die actief worden na zonsondergang.

- Transport Antananarivo – Andasibe (3-5 uur)
- Overnachting in Feon’ny Ala Hotel of soortgelijke accommodatie 

DAG 2 B (Ontbijt) Inbegrepen



  

10 OKTOBER 2020 

$1'$6,%(�ː�
$17$1$1$5,92�˖%��/˗

1D�KHW�RQWZDNHQ�GRRU�GH�LQGUL�HQ�HHQ�ƋMQ�RQWELMW��QHHPW�0LWVLQMR�RQV�PHH�YRRU�HHQ���XXU�GXUHQGH�
trektocht door een schilderachtig landbouw landschap in het zuiden van het Torotorofotsy 
regenwoud. Dit is een RAMSAR natland van internationaal belang waar de met uitsterven bedreigde 
Grote Bamboe Lemur zich thuis mag noemen. Mitsinjo zal ons uitleggen en laten zien wat de 
hedendaagse conservatie uitdagingen zijn en wat hun bos restauratieproject behelst tijdens de 
trektocht terwijl we onderweg van de rijke biodiversiteit kunnen genieten. Lemuren hebben de neiging 
YHUOHJHQ�WH�]LMQ�LQ�GLW�ZRXG��0DDU�YRJHOV��LQVHFWHQ�HQ�DPƋELHQ�ODWHQ�]LFK�JHPDNNHOLMNHU�EHNLMNHQ��
We zullen een bezoek brengen aan de lokale vereniging van handwerk voor vrouwen en van een 
traditionele Malagasy lunch genieten in een van de lokale dorpjes voor we terugkeren naar Uw hotel. 
8�]XOW�RYHUQDFKWHQ�LQ�HHQ�KRWHO�QHW�EXLWHQ�7DQD��RP�ƋOHV�WH�YHUPLMGHQ�LQ�GH�RFKWHQGXUHQ��QD�HHQ�WRFKW�
van ca. 3,5 uur van Andasibe.

- Retour trip Andasibe – Torotorofotsy (30 minuten enkele reis)
- Transport Andasibe – Tana (ca. 3,5 uur)
- Overnachting in Le Carat of soortgelijke accommodatie. 

DAG 3 B (Ontbijt) L (Lunch) Inbegrepen



  

11 OKTOBER 2020  
$17$1$1$5,92�ˎ�
5$120$)$1$�˖%��/��'˗

Vandaag hebben we een lange maar kleurrijke reis voor de boeg over de Nationale Weg 7 naar 
Ranomafana. Eerst zullen we Ambatolampy passeren, algemeen beschouwd als de koudste 
Malagasy stad gelegen op 1500 meter boven de zeespiegel. De lage temperatuur wordt 
veroorzaakt door de heuvels van Ankaratra, die het scheidt van de hitte van de westelijke regio 
van het eiland. Voorts passeren we de Malagasy hoofdstad van de rickshaw in Antsirabe met 
kleurrijke markten vol fruit en groeten. We zullen lunchen in Ambositra en de werkplaats van 
KDQGZHUNOHLGHQ��EHURHPG�RP�KXQ�=DƋPDQLU\�KRXWHQ�EHHOGKRXZZHUN��+HW�ODDWVWH�JHGHHOWH�YDQ�
de weg brengt ons naar Ranomafana, vroeger bekend om de hete geisers, maar in de laatste 20 
jaar meer bekend geworden door een nationaal park van 40.000 hectares met een regenwoud 
YRO�PHW�HHQ�RQZDDUVFKLMQOLMN�KRJH�GLYHUVLWHLW�DDQ�LQKHHPVH�VRRUWHQ�IDXQD�HQ�ƌRUD��ZDDURQGHU����
OHPXUHQ������YRJHOV�����UHSWLHOHQ�����DPƋELHQ�����YOLQGHUV�HQ�PHHU�GDQ�����VSLQQHQ�VRRUWHQ�WH�
ontdekken tezamen met een weelderige diversiteit aan planten. Het wekt dan ook geen verbazing, 
dat in 2007 de Unesco Ranomafana op de Wereld Monumenten lijst plaatste. Hier, in Ranomafana 
de Centre VaiBio (CVB), een uniek onderzoek en conservatie center, zal onze gastheer zal zijn. Het 
centrum werkt al 26 jaar intensief samen met het Madagascar Nationale Park. CVB vergemakkelijkt 
onderzoek en geeft leiding aan en verscheidenheid van projecten, waaronder ontwikkeling, 
herbebossing en het controleren van de biodiversiteit. De doelstelling van CBV is de gezondheid en 
welzijn van de Malagasy bevolking te bevorderen en de omgevende ecosystemen en biodiversiteit 
te beschermen. 

- Transport Antananarivo – Ranomafana (8 uur)
- Overnachting in ValBio Center of soortgelijke accommodatie

'$<��ˎ�DAG 4 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

12 OKTOBER 2020  

5$120$)$1$�ˎ�
7$/$7$.(/<�˖%��/��'˗

Vandaag gaan we 4 uur rijden op het Varibolomena circuit in Talatakely, het tweede woud vlak bij het 
research station. Dit woud is het thuis van een grote hoeveelheid bamboo en guava soorten, maar is 
desalniettemin een prima woonplaats voor 3 bamboo lemur soorten, de roodborstige lemur en Milne 
Edward’s sifaka, alsmede van talloze vogels en hopelijk krijgen we ook de eigenaardige worm met de 
giraffe nek te zien. We bezoeken het ValBio onderzoekscentrum en krijgen meer te horen over gaande 
projecten. Na de avondmaaltijd krijgen we een voordracht van een van de plaatselijke onderzoekers. 
Voor diegenen, die nog genoeg energie hebben na het diner, neem een zaklantaarn mee voor een 
korte avondwandeling op zoek naar nachtelijke woud bewoners.

- Overnachting in het ValBio Centre.

DAG 5 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

13 OKTOBER 2020
 
5$120$)$1$�ˎ�
9$72+$5$1$1$�˖%��/��'˗

De volgende twee dagen neemt een ervaren lokale gids ons mee op een meer inspannende trektocht 
op en neer de heuvels in het oorspronkelijke woud Vatoharanana, waar de bomen hoger groeien, 
de klimplanten dikker zijn, de vochtigheid hoger en het aantal toeristen laag. Het is mogelijk dat 
we “begeleid” worden door bloedzuigers, maar de uitdaging is zeker de moeite waard. We worden 
getrakteerd op een weelderig plantenleven, een verscheidenheid van types vegetatie, we zwemmen 
in een natuurlijk bad en genieten van een prachtig uitzicht. Mogelijk krijgen we de prachtige zwart en 
witte gekraagde lemur te zien en inheemse vogel soorten. We eten en slapen in een onderzoekskamp 
onder de sterren en vallen in slaap door het geluid van een orkest van kikkers en insecten.

- Overnachting in een basiskamp

'$*�� B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

14 OKTOBER 2020 

9$72+$5$1$1$��ˎ�
5$120$)$1$�˖%��/��'˗

In de vroege morgen na het ontbijt in de wildernis vervolgen we de verkenning van het primary woud 
Vatoharanana en het wildleven rond het kamp om langzaam maar zeker terug te keren naar de 
beschaving door de woudspoor te volgen door de heuvels. In de middag hebben we de gelegenheid 
om met een gids het nieuwe Biodiversiteits Centrum te bezoeken en zetten onze discussies met de 
lokale onderzoekers naar aanleiding van onze trektocht en kampervaringen voort.

- Overnachting in het Valbio Center

DAG 7 B (Ontbijt L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

15 OKTOBER 2020  
5$120$)$1$�ː�
$1'5,1*,75$�˖%��/��'˗

Vroeg in de morgen rijden we naar onze volgende bestemming, Andringitra, het oord van de 
geesten. Onderweg passeren we Fianarantsoa, de hoofdstad van Betsileo met zijn 1001 kerken. 
Na Fianarantsoa nemen we een korte pauze in Ambalavao waar we de mogelijkheid hebben voor 
een kort bezoek aan het productiecentrum van het handgemaakte ‘Antaimoro” papier. Maar 
het hoofddoel van de morgen is het Anja gemeenschapsreservaat met een oppervlakte van 
30 hectare. Het reservaat is in 2001 gesticht met behulp van het United Nations Ontwikkelings 
Programma, gericht op het behoud van het lokale milieu en wildleven, en het creeren van 
additionele arbeidsplaatsen en inkomen voor de lokale gemeenschap. Het gemeenschapsmodel 
werkt uitstekend en toont goed aan hoe conservatieve toerisme een toegevoegde waarde is voor 
het behoud van levensonderhoud wat zowel voordeel biedt aan de biodiversiteit alsmede aan de 
bevolking. Het reservaat is thuis voor de hoogste concentratie van ringstaart lemuren. The lemuren 
leven in een beschermd woud dat gevestigd is tussen de reusachtige rotsen.
'H�ZHJ�QDDU�KHW�$QGULQJLWUD�1DWLRQDOH�3DUN�YRUPW�KHW�GHFRU�DOV�KHW�PDJQLƋHNH�JUDQLHWHQ�
landschap opdoemt aan de horizon. Dit is wellicht een van de best gehouden geheimen van 
Madagascar en trekt slechts ca. 1000 bezoekers per jaar. Het wordt beheerd door het Madagascar 
National Parks. Het park biedt enige van de meest schilderachtige trekking mogelijkheden in 
Madagascar. We verblijven in het Tsara Kamp, dat bestaat uit comfortabele tenten in het midden 
van de Tsaranoro vallei van de dromen met spectaculair uitzicht op de heuvelruggen die het begin 
van het Andringitra National Park aankondigt. Een ervaring die U niet zult vergeten.

- Transport Ranomafana – Andringitra (4 uur) 
- Overnachting in het Tsara Kamp of soortgelijke accommodatie.

'$<��ˎ�DAG 8 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

���ˎ����2.72%(5����� 

ANDRINGITRA  
˖%��/��'˗

Het Diaolana traject is een inspannende maar toch lonende volledige dag trektocht van 10 uur dat 
ons door wilde graslanden met bloemen voert, en orchideeen in de setting van een maanlandschap 
met blokken graniet van verbazingwekkende vormen en overal karpetten van korstmos. Het is 
een land van nauwe valleien, hoge klippen, stromen en watervallen. Het tempo van de trektocht is 
vredig, maar U moet zich erop voorbereiden op heuvelachtige sporen, diepe hellingen en sommige 
moeilijke maar niet-technische passages. Op het hoogste punt van ca 2100 meter ligt een rotsblok 
dat dient als een geschikte picknick plaats. Het geeft een uitstekend uitzicht op de ringstaart lemuren 
die op tegenovergestelde kliffen leven. Zij hebben zich aangepast aan het leven in het hooggebergte 
met een kouder klimaat. Er is een alternatief voor deze trektocht nl. een traject van een halve dag 
naar Asaramanitra, dat U ook een goede indruk geeft van het vreemde granieten landschap. Beide 
trektochten doen de heilige koning en koninginnen watervallen aan, waar het water ca 300 meter 
naar beneden stort. Op de tweede dag organiseren wij een kortere onderzoekende wandeling om 
meer te weten te komen over de plantaardige diversiteit, om te zwemmen in een natuurlijk bad of 
om alleen maar rond te wandelen en de savanna met de granieten toppen te fotograferen in de 
Tsaranoro vallei. Of om alleen maar te ontspannen in de omgeving van het Tsara kamp.
  

- Overnachting in het Tsara Kamp of gelijksoortige accommodatie.

DAG 9 & 10 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

18 OKTOBER 2020 
$1'5,1*,75$�ː�
5$12+,5$�˖%��'˗

Na het ontbijt gaan we in zuidelijke richting naar het dorp Ranohira, nabij het Isalo Nationale Park, 
Madagascar’s Verre Westen. We zullen verblijven in de ITC Lodge, dat betrokken is bij een project 
onder auspicien van een organisatie genaamd Soa Zara met als doel de herbebossing. Wij zullen 
HHQ�EH]RHN�DƌHJJHQ�HQ�RRN�]HOI�HHQ�SDDU�ERPHQ�SODQWHQ�

Minder dan 50 jaar geleden waren er plekken met oer-woud om de basis van Isalo National Park. 
Jammer genoeg zijn die bomen gekapt en de lokale dorpelingen zijn achtergelaten met een kaal 
landschap vol diepe ravijnen en rotsachtige kliffen. Echter, Soa Zara is nu bezig om verandering aan 
te brengen in deze realiteit door de creatie van een woud buiten het park. Op een plek beheerd door 
de gemeenschap is de organisatie actief door bomen te planten en bezoekers de gelegenheid te 
bieden om iets positiefs bij te dragen voor het lokale milieu. Soa Zara bouwt aan dit natuurlijke park 
om de lokale bevolking te voorzien van energie bronnen, de diverse lemur soorten een onderdak te 
bieden en de zwaar beschadigde toplaag van de grond te herstellen.

We eindigen de dag bij La Fenetre een populaire rotsformatie die de zonsondergang omrandt, 
terwijl de omgeving van uitgestrekte vlakten en rotsformaties goudgekleurd wordt.

- Transport Andringitra – Ranohira ( 3,5 uur)
- Overnachting in de  ITC Lodge of soortgelijke accommodatie

'$<��ˎ�DAG 11 B (Ontbijt) D (Diner) Inbegrepen



  

���ˎ����2.72%(5�����
 
5$12+,5$�ˎ�,6$/2�
1$7,21$/�3$5.�˖%��/��'˗

De volgende twee dagen zijn toegeweid aan een bezoek van het Isalo National Park, een park met een 
oppervlakte van ca 80.000 hectare, bestaande uit zandstenen rotsen doorsneden met diepe ravijnen 
en geerodeerd in wilde vormen. In deze ravijnen leeft het lokale wildleven in bossen langs smalle 
beekjes. De ringstaart lemur, Verreaux, sifaka en de bruine lemur zijn een normaal verschijnsel 
tezamen met vogels en kameleons in het Ravijn van de Makis en het Ravijn van de Ratten tijdens deze 
eerste dag. Op de tweede dag volgens we de korte Namaza Trail dat ons langs een schilderachtige 
URXWH�YRHUW�WRW�HHQ�PDJQLƋHN�QDWXXUOLMN�EDG��ZDDU�8�NXQW�RQWVSDQQHQ�HQ�]ZHPPHQ�

- Overnachting in de  ITC Lodge of soortgelijke accommodatie

DAG 12 & 13 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

21 OKTOBER 2020 
ZOMBITSE VOHIBASIA 
1$7,21$/�3$5.�˖%��/˗�ˎ�
TULEAR

We beginnen vroeg vandaag en verlaten Ranohira om wat morgenuren door te brengen in Zombise 
Vohibasia National Park, een vogelparadijs. De baobabs langs de weg geven aan dat we een veel 
droger gebied binnengaan. Zombitse Vohibasia is een geisoleerde plek van overgangswoud tussen de 
Westelijke en Zuidelijke Domeinen, een gebied dat werd gespaard van ontbossing. De omgeving is een 
halve woestijn vanwege agrarische praktijken van branden en snoeien. Ondanks dat, is dit woud een 
thuis voor verbazingwekkende 90 soorten vogels, waarvan 38 soorten inheems zijn, zodat dit gebied 
JHNZDOLƋFHHUG�NDQ�ZRUGHQ�DOV�HHQ�EHODQJULMN�YRJHOJHELHG��:H�VWRSSHQ�KLHU�YRRU�HHQ�JHPDNNHOLMNH�
trektocht van 2-3 uur om de rijkdommen te ontdekken en te zoeken naar inheemse soorten. Na een 
picknick lunch vervolgen we de reis naar Tulear waar de rest van middag besteed kan worden om te 
ontspannen dan wel de stad in te trekken of wellicht beide.

- Transport Ranohira – Zombitse ( 1,5 uur)
- Transport Zombitse – Tulear ( 2,5 uur)
- Overnachting in de Fatama Lodge of soortgelijke accommodatie.

DAG 14 B (Ontbijt) L (Lunch) Inbegrepen



  

22 OKTOBER 2020 

78/($5�ː�+21.2�5(6(59(�
˖%��/��'˗�ˎ�6$/$5<

Vandaag bezoeken we de Honko Community Mangrove Reserve, een belangrijk wetland en 
wortelbomen gebied. De plaats is gesticht door NGO, dat besloot om de wortelbomen te herstellen 
door samen te werken met lokale gemeenschappen. We gaan hier op een kajak tocht van ongeveer 
2 uur, met gids en zullen bekend gemaakt worden met 7 soorten wortelbomen en verscheidene 
zeldzame vogelsoorten. We continueren onze trip langs de kust en stoppen in Ifaty voor een 
exquisiete lunch van zeevoedsel. Vervolgens gaan we verder langs de kust van zandduinen naar 
Salary Bay waar we de wouden van wortelbomen inruilen voor duinen, stranden en koraalriffen.

- Transport (4WD) Honko – Ifaty – Salary (5 uur)
- Overnachting in Sirena del Mare of soortgelijke accommodatie

DAG 15 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) Inbegrepen



  

23 OKTOBER 2020 

6$/$5<�%$<�˖%��'˗ 

Salary Bay wordt gekenmerkt door eindeloze stranden en een koraalrif, dat deel uitmaakt van een 
van de langste koraalrif ecosystemen ter wereld dat zich uitstrekt over 150 km. De koraalriffen 
hebben een overvloed en diversiteit aan soorten dan enig ander rif in Madagascar. Dit is de ideale 
plaats om de riffen te verkennen door te snorkelen of zelfs duiken, alternatief te genieten van 
het strandlandschap, te zwemmen, te lezen, of een wandeling te maken in Uw eigen tempo, en te 
mijmeren over de vele avonturen die we hebben meegemaakt op deze trip.

- Overnachting in Sirène del mare of soortgelijke accommodatie

'$*��� B (Ontbijt) D (Diner) Inbegrepen



  

24 OCTOBER 2020 
6$/$5<�ː78/($5�˖%��/˗

In de morgenuren zullen een bezoek brengen aan de Soariake Water Beschermde regio, dat onder 
leiding staat van de gemeenschap. Soariake vertalen we met ‘ Schitterende Zee ‘ . De oppervlakte van 
de regio beslaat 38,293 hectare. Daarin gelegen zijn 12 korte termijn octopus reservaten, formeel 
gemaakt door lokale traditionele wetgeving en geleid door de lokale gemeenschap. Ten gevolge van 
de achteruitgang van inkomen ten gevolge van de vermindering van de visgronden, heeft de Wildlife 
Conservation Society watercultuur gestimuleerd en heden ten dage kweken de gemeenschappen 
zeekomkommers en algen en verkopen de opbrengst aan twee prive ondernemingen. We bezoeken 
deze kwekerijen in de dorpen om te leren begrijpen hoe dit nieuwe conservatie model werkt en wat 
de positieve effecten zijn om mensen en natuur. Na een traditionele lunch keren wij terug naar Tulear.

- Transport Salary – Tulear
- Overnachting in Famata Lodge of soortgelijke accommodatie

DAG 17 B (Ontbijt) L (Lunch) Inbegrepen



  

25 OKTOBER 2020 
78/($5ˎ�$17$1$1$5,92�
˖%˗

Vandaag – afhankelijk van het binnenlandse vlucht schema - wordt U naar het Tulear vliegveld 
vervoerd, vanwaar de vlucht terug naar Antananarivo wordt genomen. Na aankomst aldaar wordt 
U naar een hotel in de buurt van het vliegveld Ivato gebracht in afwachting van Uw internationale 
vlucht. Wij hopen en vertrouwen dat U Madagascar zult verlaten met onuitwisbare herinneringen!

- Shuttle naar Tulear vliegveld
- Inlandse vlucht Tulear – Antananarivo
- Dagverblijf bij Chez Jeanne of soortgelijke accommodatie

DAG 18 B (Ontbijt) Inbegrepen

ː�(,1'(�9$1�'(�',(167(1�ː



  

 
Goede regenkleding

Trektocht schoenen

Hoofdlantaarn 

Zwemkleding

:DWHUƌHV
(75 cl of 1 l)

Dag rugzak
(ook voor kamperen)

Lange broek en overhemden die snel drogen 

Zonnebrandcreme

Insectenrepellant

hoed of pet

Handdoek

Een kleine waterproof tas/zak
(voor belangrijke spullen)

Verrekijker  
(optioneel)

Snorkel materiaal
(optioneel)
 

WAT NIET TE VERGETEN
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Mora Travel is toegewijd om natuur-behoudende reizen naar Madagascar te 
organiseren en wel elke dag. Instant houding vinden wij erg belangrijk! Door het 
organiseren van dergelijke reizen, geloven wij dat de reiziger van Madagascar kan 
ervaren en genieten van wat het land heeft te bieden. En omdat U met ons reist, 
kunnen we bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en geven lokale mensen op 
Madagascar een echte kans.

Madagascar is geen gemakkelijke bestemming om natuur-behoudend toerisme te 
bevorderen, omdat de logistiek in afgelegen gebieden vaak uitermate basaal is, de 
opties beperkt zijn, en veel hulpbronnen moeilijk zijn te verkrijgen. Er zijn niet altijd 
behoudende opties maar waar mogelijk kiezen we voor de meest behoudende optie. 
Desalniettemin bevorderen wij verantwoorde reizen om de negatieve invloed op onze 
bestemming zo veel mogelijk te verminderen.

Daarom werken we samen met partners die milieubewust zijn (hergebruik van 
energie, afvalverwerking) ondertussen ook zorgen voor het sociale en economische 
welzijn van de lokale mensen. Wij geven de voorkeur aan lokale Malagasy 
accommodatie, zaken of bijvoorbeeld parken die lokaal personeel in dienst hebben 
met goede werkomstandigheden, die lokaal producten gebruiken en betrokken zijn 
bij de initiatieven van de lokale gemeenschap. Dit vertaalt zich naar de kwaliteit 
van de hotels gedurende de trip, die een mengsel zijn van heel eenvoudige tot luxe, 
afhankelijk van de criteria hierboven uiteengezet.

We dragen ook bij aan herbebossing. Ter compensatie van de uitstoot van CO2 van 
alle toeristen die met ons reizen, planten we bomen. De bedoeling hiervan is ook om 
dieren onderdak te bieden, die door ontbossing minder en minder een tehuis kunnen 
vinden. Er is nog een lange weg te gaan, maar wij vinden dat door het maken van deze 
keuze en de communicatie daarvan aan onze reizigers op de lange termijn een bijdrage 
wordt geleverd aan natuur-behoudend toerisme.

Voor meer informatie over deze unieke reis en reissom neem contact op met  Tsara Travel: 
  

050 5276454 / 06 53 69 96 64  --   info@tsaratravel.nl 


