
 

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 



MARINE AVONTUUR
WAAR HET BOS DE ZEE ONTMOET

Deze reis heeft als bestemming de noordwestelijke regio van Madagascar tussen Nosy Be 
en Diego Suarez. Het is in het bijzonder gericht op water liefhebbers en we concentreren 
dan ook op de kleurrijke koraalriffen, zeegras bedden, uitgestrekte zandstranden, maar ook 
op rotsachtige eilandjes, lagunen, wortelbomen en de open zee op zoek naar de megafauna 
en om te genieten van de schoonheid en diversiteit van de onderwaterwereld. Omdat 
KHW�MDPPHU�]RX�]LMQ�RP�KHW�XQLHNH�HQ�LQKHHPVH�ZLOGOHYHQ�HQ�ƌRUD�YDQ�0DGDJDVFDU�WH�
missen, hebben we ook bezoeken aan verscheidene nationale parken en gemeenschappen 
georganiseerd, met de mogelijkheid om onderweg uit te kijken naar lemuren, kameleons, 
kikkers en vogels in een rijke vegetatie. Deze avontuurlijke reis biedt inderdaad de 
mogelijkheid om Uw kennis te verdiepen van de unieke biodiversiteit van Madagascar. Al 
reizende krijgen we inzicht in verschillende aanpakken ten behoeve van conservatie en hoe 
ecotoerisme deze instandhouding ondersteunt, zowel door de regering gerunde nationale 
parken alsmede door de gemeenschap geleide reservaten, dat niet alleen bescherming biedt 
DDQ�KHW�YHUED]LQJZHNNHQGH�QDWXXUOLMNH�HUIJRHG��PDDU�RRN�GLHQW�WRW�ƋQDQFLHHOH�RQGHUVWHXQLQJ�
van de gemeenschappen.  Neem deel met ons op deze reis en beleef het met eigen ogen!



 
 

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

Deze reis is voor natuur- en zee-liefhebbers die houden van het buitenleven, mooie 
landschappen en verbazingwekkende biodiversiteit en die niet bang zijn om af en toe 
genoegen te nemen met een basische accommodatie, en die een oprechte interesse en 
nieuwgierigheid hebben in biodiversiteit. Bij deze reis ligt het accent en focus op water 
wildleven en ecosystemen, dus alle deelnemers zouden goede zwemmers moeten zijn en zich 
thuis voelen op zee voor meerdere dagen op een zeilboot of kleine motorboot. Als U scuba 
duiker bent zijn er opties om te duiken, maar de koraalriffen kunnen ook worden onderzocht 
en genoten met snorkelen. Vaardigheid in snorkelen is een garantie dat U het maximale uit 
deze reis kunt halen. Ter land zullen we enige niet-technische trektochten ondernemen, die 
meeste van 2 tot 3 uur. Er zijn echter twee trektochten van ongeveer 5 uur. Reistijd van 
en naar diverse plaatsen is over het algemeen niet te lang. De accommodatie varieert van 
kamperen in tenten onder de sterren, tot schone bungalows met gedeelde faciliteiten of 
comfortabele en suite kamers. Dit is geen luxueuze reis maar het brengt ons naar unieke 
plaatsen buiten de normale paden, dichter bij de lokale gemeenschappen. U ondersteunt 
hiermede lokale initiatieven voor de goed van die gemeenschappen en de biodiversiteit, en 
staat U toe om echte biodiversiteit ter land en zee te ervaren.  

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 
carrière in biodiversiteit-behoud 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.



 
 

29 OKTOBER 2020 
AANKOMST IN TANA 
˖$).257,1*�9$1�
$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



 
 

30 OKTOBER 2020 
$17$1$1$5,92�ː�
126<�%(�˖%��/��'˗

Vandaag vliegen we naar Nosy Be, ook bekend als Parfum Eiland.  Onmiddellijk na aankomst aldaar 
vervolgen we de reis met een veerboot naar het vroeger rustige kleine eiland Nosy Sakatia. De 
beheerders van Sakatia Lodge hebben onlangs de Green Turtle Reserve erkenning verkregen, met de 
intentie om de nabijgelegen zeegras bedden te beschermen, de belangrijke voedingsbodem voor de 
zeeschildpadden. Ook is het eiland bekend om de stranden waar zeeschildpadden aan land komen om 
hun eieren te leggen. Aan de voorzijde van de lodge ligt een kleurrijk en prachtig rif waar eenieder de 
gehele dag kan genieten van de natuur. Sakatia Lodge is ook de basis van een van de beste duikers 
centra van de regio, dus voor gasten met scuba ervaring of die dat graag willen krijgen, zijn er veel 
centra om de zee biodiversiteit te ontdekken.

- Overnachting in Sakatia Lodge of soortgelijke accommodatie.

DAG 2 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) inbegrepen



 
 

���2.72%(5��ˎ���129(0%(5�����  
NOSY SAKATIA EN 
20*(9,1*�˖%��/��'˗

We blijven in totaal 4,5 dagen op dit paradijsje. Gedurende het verblijf heeft U de mogelijkheid om te 
genieten van het natuurschoon, weelderige vegetatie en wildleven van het eiland, te snorkelen en te 
duiken naar en om de riffen, om de groene zeeschildpadden te spotten op de zeegras bedden of op 
de zanderige stranden bij avond en nacht, om tochtjes te maken op zoek naarorchideeën, en meer 
te leren over de preservatie van water waar de Lodge bij betrokken is, inclusief de bescherming 
van zeepaardjes en de restoratie van koraalriffen. Uiteraard is er ook genoeg mogelijkheid om te 
ontspannen, een goed boek te lezen, foto’s te nemen, rond te struinen en te zwemmen. 

Op een van die dagen, afhankelijk van het weer en gesteldheid van de zee, onderzoeker en 
conservator Stella Diamant van het Madagascar Whale Shark Project zal onze gids zijn op 
een bootreis naar Rand’eau op zoek naar walvis haaien om met ze te gaan zwemmen. Deze 
onschadelijke, ongevaarlijke en prachtige giganten voeden zich vlak onder de oppervlakte met 
plankton in de wateren van Noisy Be, een gebied dat recentelijk is ontdekt als een belangrijke 
YRHGLQJVSODDWV�YDQ�GH]H�GLHUVRRUWHQ��0HW�HHQ�EHHWMH�JHOXN�NXQQHQ�ZH�ZHOOLFKW�RRN�HQLJH�GROƋMQHQ�
en ander zee wildleven zien tijdens de bootreis. 

Onze laatste dag op Sakatia is gereserveerd voor een bezoek aan het Lokobe National Park, een 
beschermingsgebied voor het overgrote gedeelte van Nosy Be’s overgebleven inheemse vegetatie. 
Om naar het reservaat te gaan varen we met een kano gebouwd uit een uitgeholde boomstam door 
een wortelbomen gebied.  De zwarte lemur is thuis in het reservaat en ook de lokaal inheemse 
Hawks sportieve lemur. Kameleons en boa constrictors zijn er een normale bezienswaardigheid en 
voor liefhebbers van planten is een rijke vegetatie en de palm Dypsis ampasindavae een lust voor 
het oog. We trekken ongeveer 2,5 uur door dit prachtige woud en zullen er een traditionele lokale 
lunch gebruiken voordat we teruggaan naar Nosy Sakatia.

- Whale shark excursie met Rand’eau
- Excursie naar Lokobe National park 
- Overnachting in Sakatia Lodge of soortgelijke accommodatie.

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



 
 

��ˎ���129(0%(5����� 
NOSY BE ZEILTOCHT 
˖%��/��'˗

Na het ontbijt zullen we inschepen op een traditionele Sakalava dhow voor een zeiltocht dat 
ons in een zuidelijke richting langs kust en riviermondingen voert gedurende 4 dagen. Wij zullen 
afgelegen plaatsen en traditionele vissers’ dorpen bezoeken, die alleen toegankelijke zijn via de zee. 
Dit is het echte en onbekende Madagascar, en geeft een goede indruk van het dagelijks leven van 
gemeenschappen langs de kust. We zullen zeilen, zwemmen, snorkelen bij riffen van verschillende 
kwaliteit, genieten van het zeeleven, en zullen een scala van vissersboten passeren langs een 
verbazingwekkend natuurschoon langs lange en verlaten stranden, inhammen, azure wateren, rijke 
vegetatie, wortelbomen, kokos plantages en bekoorlijke vissersdorpen. Onze dag strekt zich uit 
van zonsopgang tot zonsondergang, we zullen onderweg genieten van vers zee voedsel en lokale 
vruchten en onder de sterren slapen. Voor hen die interesse hebben is er de mogelijkheid om te gaan 
wandelen en op zoek te gaan naar inheemse vogels en lemuren in het woud of heuvels te beklimmen 
en te genieten van een adembenemend uitzicht vanaf de top.
 

- Zeiltocht van 4 dagen (naar Ambatofotsy, Ambariomena, Marotony)
- 3 overnachtingen in tenten onder de sterren
- Laatste nacht in Heure bleu of soortgelijke accommodatie

'$*��ˎ�� B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) inbegrepen
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Na het avontuur op zee, zullen we ons nu richten op de landelijke regio, met droge wouden en 
biodiversiteit in de streek. We zullen in zuidelijke richting reizen naar Maromandia, een gemeenschap 
gevoerd eco-tourisme en conservatie project. ’s Middags bezoeken we een waterval en boerderij met 
bijen cultuur. 

De volgende dag zullen we vroeg wakker worden om te gaan zoeken naar de met uitsterven 
bedreigde blauw-oog zwarte lemur in het droge woud op een trektocht van 2/3 uur in een uniek 
en niet toeristisch park gerund door een gemeenschap gevestigd in dit park.  Na lunch rijden we in 
noordelijke richting naar het Ankaranana National Park.

17th: - Transport Nosy Be - Maromandia (bus & 4WD circa 2.5 uren
 - Overnachting in La Cascade of soortgelijke accommodatie 

18th: - Transport Maromandia – Ankaranana (ca. 3 uur)
 - Overnachting in Chez Aurelien of soortgelijke accommodatie

'$*���ˎ�� B (Ontbijt) D (Diner) inbegrepen



 
 

10 NOVEMBER 2020 
ANKARANANA NATIONAL 
3$5.�˖%��/��'˗

Vandaag bezoeken we het zandsteen massief van Ankaranana, tehuis van een uniek geologisch 
fenomeen op Madagascar, velden van stekelige Tsingy, zandsteen formaties naast droge wouden. 
Het massief is voorts rijkelijk voorzien van grotten en ravijnen. We gaan op een trektocht van 5 uur 
om de meest spectaculaire plaatsen te bereiken terwijl we onderweg zoeken naar Perrier’s sifaka, 
gekroonde lemuren en talloze vogels, reptielen en zelfs vleermuizen en insecten.  De vegetatie heeft 
zich aangepast aan de droge condities van de Tsingy en is op zich al een attractie, naast de baobabs 
bomen is er een brede diversiteit van vreemd uitziende Euphorbia’s en de zelfs nog eigenaardiger 
Pachypodium of olifant voet plant. We zullen pauzeren voor een picknick lunch en ’s middags onze 
weg vervolgen in noordelijke richting naar het nationale park Montagne d’Ambre

- Transport Ankaranana – Montagne d’Ambre ( ca 3,5 uren)

- Overnachting in de Mountagne d’Ambre Nature Lodge of soortgelijke accommodatie

DAG 13 B (Ontbijt) L (Lunch) D (Diner) inbegrepen



 
 

11 NOVEMBER 2020 
0217$*1(�'Ś$0%5(�ː�
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Een andere dag, een ander natuurpark, vandaag gaan we naar het Amber Mountain Natunal Park, een 
uitstekend voorbeeld van een regenoerwoud, een massief met zijn eigen klimaat, koeler en natter 
dan de omgevende gebieden. Het regent hier elke dag, dus een regenjas is aanbevolen en wellicht een 
extra laag kleding. De lokale condities hebben geleid tot weelderige wouden met verbazingwekkende 
watervallen en meren. We zullen een gemakkelijke trektocht maken van ongeveer een halve dag door 
de bossen. Het park is net zo prikkelend door de planten als door de dieren. De grote varen bomen, 
de varens met vogelnesten, pandanus en inheemse cycad palmbomen zijn, zelfs voor de amateur 
botanische liefhebber, een prachtige bezienswaardigheid. Zoals altijd zullen we opmerkzaam zijn 
voor het lokale wildleven, en in het bijzonder de avifauna, wat zelfs fascinerend kan zijn voor de niet-
vogelkenners. 

Na de lunch rijden we naar de havenstad Diego Suarez, de meest noordelijke gelegen stad van 
Madagascar, met een rijke geschiedenis en cultuur. U krijgt de middag vrij om deze koloniale stad, 
met haar culturele verleden en panoramische vergezichten van de op een na grootste baai in de 
wereld te bekijken. Deze baai was ooit een natuurlijke schuilplaats van piraten, slaven en handelaren. 
U zult een sterke Arabische invloed ervaren voornamelijk door de moskees en de lokalen die qat 
kauwen. Na het stadsbezoek zullen wij U naar het Ramena strand rijden, waar U de nacht doorbrengt 
in het La Case en Falafa hotel.

- Transport Montagne d’Ambre-Diego-Ramena (1,5 uren)
- Overnachting in La Case en Falafa te Ramena 

DAG 14 B (Ontbijt) D (Diner) inbegrepen



 
 

12 NOVEMBER 2020 
5$0(1$�ː�126<�+$5$�ː�
5$0(1$�˖%��/��'˗

Na 4 dagen van droge voeten is het tijd om terug te gaan naar de zee en wel met een dagtrip 

naar het prachtige Nosy Hara. Dit onlangs gecreëerde Water Nationale Park bestaat uit een groot 

eiland en verscheidene kleine islets, eilandjes van ‘Tsingy’ inderdaad puntige zandsteen, precies 

zoals in Ankaranana maar dit keer omgeven door de zee, waarachtig een verbazingwekkende 

bezienswaardigheid. Zee wildleven is hier in overvloed aanwezig en zullen ons geluk beproeven op 

]RHN�QDDU�ZDOYLVVHQ��GROƋMQHQ�HQ�]HHVFKLOGSDGGHQ��1HHP�8Z�VQRUNHO�VSXOOHQ�PHH��ZDQW�1RV\�+DUD�
is de plaats van prachtige onderwater landschappen van koraal en een levendige rij van zee leven. 

We zullen aan land gaan voor een picknick lunch terwijl we zoeken naar de kleinste kameleon op deze 

planeet, Brookesia micra, een inheems diertje op deze eilanden.  

 

- Transport Diego-Ampasindava (ca 1,5 uur) per 4WD en Ampasindava – Nosy Hará per boot

- Transport Diego-Ramena (ca. 40 minuten)

- Overnachting in Casa Falafa te Ramena

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



 
 

���ˎ����129(0%(5����� 
RAMENA BAY EN 
20*(9,1*�˖%��'˗

Aan alle mooie dingen komt een einde en onze laatste twee dagen zullen we doorbrengen in de 
Ramena regio, een prachtig, lang strand, vissersdorpjes en een eldorado voor watersport, een 
omgeving waarin U de keuze heeft uit:

Optie 1. Circuit van drie baaien - een wandeling van een halve dag langs 3 schitterende zandbaaien 
met een gids. U zult naar Baia de Sakalava worden gereden en vandaar vindt U te voet de weg terug 
naar Ramena via de uitgestrekte, verlaten door palmbomen omzoomde Baia des Pigeons en Baia des 
Dunes. Een wilde, harde, winderige, maar prachtige omgeving (mogelijk op beide dagen)

Optie 2. Deelnemend toerisme in de Community Forest van Oronija. Doe eens wat anders en 
werk samen met de lokale gemeenschap in de plantenkwekerij en de woud restoratie. Een puur 
persoonlijke touch en inzicht hoe een gemeenschap geleid management werkt. U kunt tegelijkertijd 
een wandeling maken in het woud en zoeken naar gekroonde lemuren met de lokale onderzoeker 
(alleen mogelijk op dag 16)

Optie 3. Een bezoek van een halve dag aan de Ambohivahibe Marine Protected regio. Dat onder leiding 
staat van de lokale visser gemeenschap om inzicht te verkrijgen, hoe de gemeenschap de conservatie 
in hun eigen handen heeft,  niet alleen ten gunste van de zee biodiversiteit op korte termijn maar 
ook om te verzekeren dat toekomstige generaties op dezelfde wijze visserijen kunnen betrachten. 
We krijgen een bezoek door het dorp begeleid door een gids en bezoeken de ‘Marine Protected Area’ 
waarna we een lokaal traditionele lunch geserveerd krijgen. (alleen mogelijk op dag 17)

Uiteraard is het ook mogelijk om niet meer deel te nemen aan de excursies, maar in plaats daarvan te 
RQWVSDQQHQ�LQ�RQV�KRWHO�ZDDU�8�NXQW�]ZHPPHQ��HHQ�ERHN�OH]HQ��HHQ�VLHVWD�KRXGHQ��8Z�IRWRJUDƋVFKH�
YDDUGLJKHGHQ�YHUEHWHUHQ�HQ�ZDDU�8�]HOIV�NXQW�GXLNHQ�HQ�NLWHVXUƋQJ�

- Overnachting in Casa Falafa te Ramena

'$*���ˎ�� B (Ontbijt) D (Diner) inbegrepen
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15 NOVEMBER 2020 
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Vandaag, op een tijdstip afhankelijk van Uw vlucht, zult U naar het vliegveld van Diego worden 
gebracht. Vandaar vliegt U terug naar Antananarivo. Na aankomst aldaar zult U naar Uw hotel 
worden getransporteerd, voor zo lang U moet wachten op Uw retourvlucht. Een chauffeur zal U 
naar het internationale vliegveld Ivato brengen, waarna u Madagascar verlaat met – naar wij hopen – 
onvergetelijke herinneringen. 

- Shuttle from hotel to Diego Airport
-� 1DWLRQDO�ƌLJKW�'LHJR�7DQD
- Dag use at Chez Jeanne or similar

DAG 18 B (Ontbijt) inbegrepen



 
 

 
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



 
  

        

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.

Marine exploration at Sakatia Lodge   https://bit.ly/2IWzzHs 

Madagascar Whaleshark     https://www.madagascarwhalesharks.org/ 
Lokobe National Park     http://www.travelmadagascar.org/PARKS/Lokobe-Reserve.html 

Alefa Sailing       http://www.pirogue-madagascar.com/ 

Ankaranana National Park     http://www.travelmadagascar.org/PARKS/Ankarana-National-Park.html 

Montagne d’Ambre     http://www.wildmadagascar.org/conservation/parks/Montagne_d%27Ambre.html 

Nosy Hara      http://diegosuarez-tourisme.com/en/the-destination/nosy-hara/ 

Diego Suarez      https://madagascar-tourisme.com/en/discover/the-north/diego-suarez/ 

Oronija      http://mobot-mg.org/oronjia/

Ambodivahibe     https://blog.conservation.org/2010/03/madagascar-rap-ambodivahibe/ 

1$7885ˎ%(+28'(1'�72(5,60(

MEER WETEN? 

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 


