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Madagascar’s Noordse Hoogtepunten 
 

8-daagse lodge ervaring met het verkennen van madagascar's nationale parken in het 

noorden 

 

Accomodatie 

De accommodatie is beperkt, dus de onderstaande accommodaties zijn afhankelijk van de 

beschikbaarheid en wij behouden ons het recht om deze te wijzigen met behulp van 

vergelijkbare accommodatie van dezelfde normen. 

 

• Dag 1: Relais de Plateaux of gelijkaardig 

• Dag 2 & 3: Nature Lodge of Litchi Tree of gelijkaardig 

• Dag 4 & 5 : Hotel Relais de I'Ankarana of gelijkaardig 

• Dag 6 & 7: Ravintsara Wellness Hotel of gelijkaardig 

 

 

Vanaf €1800.00 per persoon 

 

Vertrekdata 2021 : op aanvraag 

 

Beleef de gevarieerde habitats van Madagaskar tijdens deze reis. Het neemt je mee van de 

watervallen en meren van het Montagne d'Ambre National Park naar de ondergrondse grotten 

en de 'tsingy' van Ankarana Reserve, alvorens te genieten van de tropische stranden van Nosy 

Be. Tijdens het verblijf hebben we de mogelijkheid om een aanzienlijk aantal dieren tegen te 

komen. 
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Accommodatie, maaltijden en excursies zoals vermeld in het reisschema 

• Alle overdrachten en transporten in het betreffende voertuig 

• Motorboot transfer van Ankify naar Nosy Be 

• Een Engelstalige gids van de luchthaven van Diego Suarez naar Ankify (dag 

2-6) 

• Gespecialiseerde gidsen in de parken en de reservaten volgens programma 

• Alle park en reserveringskosten 

 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken, curiosa en tips 

• Reisverzekering en visa 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Antananarivo  

Antananarivo is de bruisende en onstuimige hoofdstad van Madagaskar. De stad staat bekend 

als "Tana" en is de in- en uitgang voor de meeste bezoekers van het land. Het is een geweldige 

plek om meer te leren over de geschiedenis van Madagaskar. Tijdens een fietstocht kunnen we 

een bezoek brengen aan het paleis van de koningin en aan de Koninklijke Heuvels van 

Ambohimanga. 

 

Montagne d’Ambre National Park  

Het Montagne D'ambre National Park (Amber Mountain National Park) in het noorden van 

Madagaskar ligt op 35 km van Diégo, in de provincie Antsiranana, en op 1000 km van de 

hoofdstad. Dwaal door een geïsoleerd montaan regenwoud van 18.200 hectare op een hoogte 

tussen 800 en 1.475 meter. 

 

Ankarana National Park 

Maki's zijn misschien wel de grootste troef van Madagaskar, maar de in grotten levende 

krokodillen maken Ankarana National Park uitzonderlijk. Het Ankarana-reservaat beschikt over 

kalksteengrotten, met bossen gevulde ravijnen en een netwerk van ondergrondse rivieren. Er 

wordt gezegd dat het de hoogste aantal aan primaten van alle bossen ter wereld heeft, zoals 

grote groene bladstaartige gekko's, 's werelds enige bekende krokodillen in grotten, een goede 

mix van maki's en de nachtelijke actieve lepilemuren in boomholtes. 

 

Nosy Be  

Met een oppervlakte van 321 km2 is Nosy Be ('Groot Eiland') het grootste eiland van 

Madagaskar voor de kust. Het wordt vaak in toeristische brochures het 'Ile aux Parfums' 

genoemd. Dit komt door de nabijgelegen Comoros-eilanden, het centrum voor de productie van 

parfumessentie van de ylang-ylang boom. Andere producten van het eiland zijn suikerriet, 

koffie, vanille, peper, saffraan en andere specerijen - waardoor de markten in Nosy fantastisch 

ruiken!  
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Programma :  

 

Dag 1 

Antananarivo 

We worden opgewacht op het vliegveld en naar het hotel in Antananarivo, de pittoreske 

hoofdstad van Madagaskar, gebracht. Met zijn bruisende markten, vriendelijke mensen en oude 

stad op een heuvel met vrijstaande kerken en oude koninklijke plaatsen is het uniek onder de 

andere hoofdsteden van de wereld. 

 

Dag 2&3 

Diego Suarez Montagne d’Ambre 

We worden naar de luchthaven gebracht voor onze vlucht naar Diego Suarez, waar we op de 

luchthaven wordt opgehaald. Vervolgens rijden we rechtstreeks naar het Montagne d'Ambre 

National Park, dat 18.200 ha van een prominent vulkanisch massief beslaat en met zijn 

opvallende landschap, regenwoud en watervallen een van de meest bezochte natuurlijke 

attracties van Madagaskar is. Het werd in 1958 opgericht om het massief en zijn ecosystemen 

te beschermen. Hieronder valt ook de unieke flora en fauna van de regio. We komen in de late 

namiddag aan. De volgende dag wordt het park te voet verkend. In het park hebben we de kans 

om zeven soorten maki's, de ringstaartmangoest en een verscheidenheid aan reptielen, 

waaronder kikkers, gekko's en kameleons, en meer dan 70 soorten vogels te zien. 

 

Dag 4 

Ankarana 

Vandaag gaan we naar Ankarana - een natuurreservaat met karstpieken, heilige grotten, 

ondergrondse rivieren en prachtige landschappen. De rijke en gevarieerde flora en fauna omvat 

vele maki's en interessante vogelsoorten. De kalkstenen pieken worden tsingy formaties 

genoemd. Door en onder de tsingy lopen verborgen bosrijke ravijnen en talrijke ondergrondse 

rivieren. We zullen het uitgebreide grottenstelsel verkennen, dat verschillende met vleermuizen 

gevulde grotten omvat. 

 

Dag 5 

Ankarana 

Vandaag hebben we een volledige dag om het Ankarana natuurreservaat te bezoeken, waar we 

weer de kans krijgen om de opmerkelijk rijke en gevarieerde vegetatie en de overvloedige fauna 

van het reservaat te bewonderen. 
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Dag 6 

Ankify 

Vandaag rijden we naar Ankify - een klein dorpje gelegen aan een wit zandstrand. Vanaf hier 

gaan we met de boot naar Nosy Be, waar we met de auto naar het hotel worden gebracht. 

Nosy Be, algemeen bekend als "het eiland van de parfums" en het grootste eiland voor de kust 

van Madagaskar, is een prachtig tropisch eiland bedekt met palmbomen en bougainvillea. Nosy 

Be is een prachtige plek waar je gemakkelijk de hele dag kunt doorbrengen met het kijken naar 

de veranderende kleuren blauw in de zee en de lucht. Naast de aantrekkelijke stranden zijn de 

troeven van het eiland weelderig gebladerte, vriendelijke mensen en een ontspannen sfeer aan 

de Indische Oceaan. 

 

 

Dag 7 

Nosy Be 

Vandaag kan je de dag op het gemak doorbrengen. De volgende optionele activiteiten zijn 

beschikbaar:  

• een bezoek aan het Lokobe Reservaat, dit is een regenwoudreservaat waar je lemuren, 

vogels en kameleons kan zien 

• een dagtocht naar het eiland "Nosy Komba" (het eiland van de maki's of "Nosy 

Tanikely") 

• een onderwaterreservaat met prachtige koralen en een grote verscheidenheid aan 

vissen, met uitstekende duik- en snorkelmogelijkheden bezoeken. De vissen die u kunt 

zien zijn onder andere chirurgijns, clownvissen, barracuda's, manta's, zee-egels, 

zeesterren, alen, anemonen en nog veel meer. 

Aan het eind van de middag gaan we terug naar het hotel waar we de kans krijgen om te 

genieten van de aangeboden voorzieningen. 

 

Dag 8 

Tour eindigt in Antananarivo 

Op dag 9 worden we naar het vliegveld gebracht voor de vlucht terug naar Antananarivo om 

verbinding te maken met onze vlucht naar huis. We hopen jullie binnenkort weer te mogen 

verwelkomen in Madagaskar! 

 


