
 
 

16-daagse Madagaskar 2021 klassiek (v17/09/2020) 

Twee afreisdata :  15 tot 30 mei & van 12 tot 27 juni 2021. 

Met Nederlandstalige reisbegeleiding (Axel), max. 8 personen.  

 

Dag 1: 

Vlucht van Brussel met Ethiopian Airways om 22.35h naar 

Antananarivo de hoofdstad.  

Dag 2: 

Ethiopian Airways komt aan om 14u30. Je kan een visum op de 

luchthaven krijgen, maar tegenwoordig kan je het ook online bij de 

ambassade wat tijd uitspaart. Op de luchthaven kunnen we geld 

wisselen, of naar de bankautomaat gaan. 

Je wordt opgepikt aan de luchthaven door de reisbegeleider en een 

Franstalige chauffeur, het is een comfortabel busje, met plaats 

genoeg voor iedereen.   

Het is ongeveer twee uur rijden naar ons verblijf, Mandraka Park. 

Het is zondag dus we hebben wat minder verkeer.  

Parc Mandraka - Halfpension 

Dag 3: 

We maken een wandeling in het nabijgelegen park. Je hebt 

verschillende mogelijkheden.  

Travel Architects werkt zoveel mogelijk met lokale mensen, 

Mandraka is dan ook gerund door een Malagasy familie zonder 

buitenlandse (zeg Franse expats) inmenging.  

Na de lunch, de pizza is hier uitstekend! rijden we richting 

Andasibe. Onderweg bezoeken we een lokaal project, Peyreiras, 

een soort reptielen en vlinder park. Ook dit wordt gerund door 

Malagasy. De hele gemeenschap heeft voordeel bij de inkomsten. 

Ondanks het een wat ouderwets aandoende zoo is, hebben ze 

goede kweekresultaten met kameleons.  



We rijden verder richting Andasibe, komen nog door Moramanga 

een druk centrumstadje. Moramanga betekent rijpe mango.  

We slapen in Feon’ny Ala,een lodge vlak tegen het natuurpark. Met 

wat geluk zie je vanop het terras al enkele lemuren.  Volpension. 

 

Dag 4: 

            

  

               Ligging van de chalets                                          De bruine lemuur 

’s Ochtends maken we een wandeling in het Analamazaotra reserve 

speciale. Dit is maar 800 hectare groot, maar grenst aan het veel 

grotere Andasibe-Mantadia Nat Park. Het is speciaal ingericht voor 

de vele toeristen te kunnen ontvangen, zonder dat het hele park 

verstoord wordt.  

Het park bestaat uit vochtig woud en is heuvelachtig. Hier zitten 11 

soorten lemuren. We gaan ze wel niet alle elf zien, maar de meest 

spectaculaire is wel de indri-indri, de grootste van alle lemuren, en 

met wat geluk de wit-zwarte Vari. 

   

                    De grote indri-indri                               en een van de vele kameleons 

 



Verder zijn er kameleons, kikkers, slangen (er zijn geen gevaarlijke 

slangen in Madagaskar), zoogdieren zoals de tenrek, vosmangoest, 

misschien zien we een slapende dwergooruil…  Als je wil kan je ‘s 

avonds nog een wandeling maken, om kikkers en kameleons te 

zien.  

We lunchen in ons hotel, daarna in de namiddag bezoek aan het 

ruiger Nationaal Park Mantadia.  

FEON'NY ALA  

Volpension 

Dag 5:  

Rit naar het Nationaal Park Ranomafana. Omdat het te ver is om 

dit in een keer te doen slapen we onderweg in Ambositra. We rijden 

langs de legendarische route National 7. Natuurlijk stoppen we 

onderweg hier en daar.  

We rijden door de hoogplateaus. Hele mooie landschappen, 

rijstvelden, kleigroeven en steenbakkerijen, hier leven de eerste 

bewoners van Madagaskar, de Merina en de Betsileo, die lang 

geleden uit Polynesië en Indonesië kwamen. Je waant je soms in 

Azië. Dit is een van de weinige plaatsen op de wereld waar men 

drie rijstoogsten per jaar kan halen.  

In Antsirabe gaan we lunchen. Hier rijden de meeste pousse-

pousse, een soort riksja, van het land. Star breweries maakt hier 

het bekende THB-bier. 

We bezoeken een atelier waar ze zeboe hoorn bewerken, en 

autootjes maken van recyclage materiaal.  

Overnachten doen we in Ambositra, spreek uit Amboester, waar we 

een houtsnijwerk atelier bezoeken. Ambositra is de hoofdstad van 

de houtsnijbewerking, als je iets van houtsnijwerk wilt kopen is het 

hier te doen, in de rest van het land is het duurder en het komt 

sowieso van hier.  

We slapen in een oud statig koloniaal gebouw: Le Grand Hotel.  Het 

was vroeger een soort koophandelskamer van de Franse 

kolonialen.  

Volpension 

 



 

Dag 6:   

Vandaag doorrijden tot Ranomafana. 

Verder door de hoogplateaus. We stoppen aan een winkel waar we 

onze picknick samenstellen, onze chauffeur weet een wel een leuk 

plekje waar we kunnen picknicken. We bezoeken ook een dorpje 

waar ze biscuits maken.  

 

 

 

Ranomafana betekent letterlijk warm water. Een van de 

koninginnen liet hier ooit een kuuroord bouwen. Drie jaar geleden 

is het gerestaureerd. En ondertussen is het een mooi hotel, de 

baden zijn wel nog publiek.  Ook hier slapen we weer in een 

eenvoudig maar proper hotel, met mooi uitzicht op de vallei. En 

vooral weer lekker eten.   

Manja 



Volpension 

Dag 7: 

Ranomafana is een regenwoud, nevelwoud. Het is een van de 

belangrijkste parken in het land om lemuren te spotten. Hier zitten 

drie soorten bamboe-lemuur waarvan de Gouden Bamboe-lemuur 

endemisch is. Pas in 1986 is deze soort ontdekt.  

In totaal zijn er een 12 lemuursoorten, waarvan er 5 nocturne 

(nachtdieren) zijn.  Ook heel wat vogels zijn hier te spotten, zoals 

de paradijsvliegenvanger, en uiteraard reptielen en amfibieën.   

 

     

   Gouden bamboe lemuur                          Paradijsvliegenvanger 

 

We bezoeken het park in de voormiddag, stevige schoenen zijn 

aangeraden, ook een regenjasje, een KW of zoiets zijn handig. 

Meestal regent het hier in de namiddag, tijd voor een bezoek aan 

het dorpje.  Hier kan je ’s avonds nog een avondwandeling maken 

voor kameleons en kikkers te spotten. 

Manja 

Volpension 

 

Dag 8: 

We moeten naar het zuiden. In Fianarantsoa stoppen we. Bezoek 

aan de oude stad. Fianarantsoa betekent plaats waar het goed leren 



is; het is de hoofdstad van de Betsileo, een andere vrij Indonesisch 

getinte bevolkingsgroep. We lunchen hier ook.  

 

Op weg naar Ambalavao komen we door de wijngaarden van 

Lazan’i Betsileo. Niet dat de wijn zo bijzonder is, maar met enige 

oefening is hij wel drinkbaar.  

Ambalavao is de hoofdstad van de herders, die hier hun 

bultrunderen, of zeboes komen verkopen. Het hotel ligt net aan de 

rand van het centrum, dus dit is gemakkelijk te bezoeken. Er is hier 

een atelier waar papier nog gemaakt wordt volgens een 

eeuwenoude techniek, het wordt “geschept” en in de zon gedroogd.  

Le Bougainvillier 

Volpension 

 

Dag 9: 

Iets buiten Ambalavao heb je een privépark, Anja, waar enkele 

families ringstaartmaki wonen. Ook dit kleine park wordt gerund 

door de plaatselijke gemeenschap. Ze kunnen de school er mee 

onderhouden, de onderwijzers en een dokter mee betalen. Het gaat 

dan verder door spectaculaire landschappen richting Ranohira. 

Eenmaal boven zit je in een hoog plateau, golvende graslanden die 

enigszins aan de prairie doet denken. We logeren bij Mme Alice, de 

topchef van de streek. De eenvoudige, doch gerieflijke bungalows 

hebben een fantastisch uitzicht op het Isalo Nationaal Park. Geniet 

van de veranderende kleuren naargelang de inval van het licht.   

Chez Alice 

Volpension 

 

Dag 10: 

De zwaarste dag van de reis, wat wandelingen betreft. Het PN d 

‘Isalo. We proberen zo vroeg mogelijk te gaan. Stevige schoenen 

zijn aan te raden. Dit park bezoeken we vooral voor het landschap, 

en een aantal speciale planten. 

Het is een wandeling van een drietal uur in de voormiddag. Je komt 

langs ongelooflijke, kleurrijke rotsformaties, droog, met planten die 



je nergens anders vindt.  De zandsteenformaties, met rode 

ijzersporen, blauwe aluminiumsporen en groene korstmossen 

hebben de meest grillige vormen aangenomen. Hier worden de 

doden van de Bara, de mensen die hier wonen, voorlopig begraven, 

in een rotsspleet. Om na een paar jaar definitief begraven te 

worden hoog in de rotsen.  

 

Er zijn een aantal lemuren zoals de ringstaartmaki, de Verreaux’ 

Sifaka, slangen, de Madagaskar torenvalk, Madagaskar rode 

rotslijster, schorpioenen… En gekke planten zoals de Pachyderm of 

olifantspoot: ziet eruit als een kleine Baobab maar hoort bij de 

maagdenpalmfamilie. En dan in de verschroeiende hitte en droogte 

kom je onverwacht la Piscine Naturelle tegen. Zwempak mee en 

een duik in het koele water is toegestaan! 

Wie wil kan na de picknick nog een tweetal uurtjes rondwandelen, 

naar de Piscine Bleu et Noire, parels van oases, met uitbundige 

plantengroei en lemuren.   

 

  

                     Ringstaartmaki                                   Piscine bleu 

 

Chez Alice 

Volpension 

  

Dag 11: 

Na het ontbijt verder naar Tulear, of Toliara, aan de Straat van 

Mozambique. Het is een van de belangrijkere havens van het land.  

Even uitrusten aan het zwembad, wie wil kan naar de stad. ’s 

Avonds gaan we eten in een van de toprestaurants van de stad. Le 



Blu. Dit is ook zowat het afscheidsdiner want de volgende dag 

neemt de reisleider en de chauffeur afscheid van jullie.  

Chez Alain 

Volpension 

 

 

 

Dag 12 en 13: 

Zon zee en strand.  

Jullie gaan door naar een vissersdorp ten noorden van Tulear, Ifaty. 

Hier heb je het op een na grootste koraalrif ter wereld.  Je kan het 

Renala woud bezoeken, Le fôret de Renala met heel speciale 

begroeiing, onder andere het stekelig woud met de endemische 

Didieracea. Het is best om dit vroeg in de ochtend te doen. 

Misschien zie je de Langstaartgrondscharrelaar, die enkel hier 

voorkomt. En de Vasapapegaai...  Maak een strandwandeling. 

Bezoek het dorpje, geniet van de heerlijke gerechten, rechtstreeks 

uit de zee. Er is een Belgisch project om de Mangrove te 

beschermen, en de lokale bevolking te laten deelnemen in dit 

project. Zij onderhouden het bos, vissen er duurzaam, en leven van 

het woud zonder het te vernietigen.  

Of lekker lui aan het zwembad, of op het strand… er zijn zoveel 

mogelijkheden en er zijn veel leuke restaurantjes waar je heerlijk 

kan eten. Je kan ook in het hotel eten natuurlijk. Maar enkele leuke 

plekjes ontdekken is altijd fijn.  

Ifaty Beach Hotel 

Kamer met ontbijt 

 

Dag 14: 

Terugvlucht naar de hoofdstad.  Jullie slapen in het centrum van de 

stad, je kan eventueel nog eens de markt bezoeken, of de oude 

stad met het paleis van de koningin, of het presidentieel paleis, dit 

bezoek is inbegrepen.  

Le Royal Pallisandre 



Halfpension  

 

Dag 15. 

Transport naar de luchthaven.  

Vlucht met Ethiopian airways om 14:30u 

Dag 16 

Aankomst in Brussel in de vroege ochtend.  

 

 

Algemeen :  

Alle bezoeken aan de parken zijn te voet, het zijn wandelingen van 

een drie tot vier uur. Je moet geen extra fysiek hebben om deze 

wandelingen mee te doen. De zwaarste wandeling is in Isalo, omdat 

het daar zeer warm kan zijn. En het parcours is ook niet zo 

gemakkelijk op bepaalde stukken. Maar we bieden daar een 

alternatieve route aan die minstens even mooi is, maar minder 

lastig en meer in de schaduw.  

Inbegrepen: 

Alle transport met chauffeur in een comfortabele wagen met 
voldoende plaats.  

Nederlandstalige reisbegeleiding gedurende 10 dagen. 

Binnenlandse vlucht van Tulear naar Antananarivo. Natuurlijk kan 
je ook wat langer blijven. 

Alle inkom met lokale gidsen in de parken Mantadia, Andasibe, 
Ranomafana, Isalo, Peyreiras, Anja. Activiteit naar keuze in 
Mandraka. 

Bezoek aan de oude stad Antananarivo.   

Maaltijden zoals beschreven in het programma, 9 dagen vol 
pension, 2 in halfpension, 2 in Bed and breakfast.  

Middenklas comfortabele logies.  



Vertrekvergadering.  

Vaccin Covid-19 

Niet inbegrepen: 

Internationale vlucht.  

Fooien, drank, persoonlijke uitgaven, reis en annulatie 
verzekering.  

Activiteiten anders dan vermeldt in het programma, zoals bv een 
avond excursie.  

Visum, momenteel een 40 euro.  


