Madagaskar, 22-daagse reis juli 2017
€ 1975,- Na 31 december 2016 € 2075
(vlucht niet inbegrepen ± € 950,-)

Naar het land van de lemuren en walvissen
Deze 22-daagse reis laat je met alle facetten van dit bijzondere eiland
kennis maken. Tropische wouden en savannen, lemuren en
walvissen, rijstvelden, zee en rivieren. Maar natuurlijk ook met de
bevolking, die vanuit diverse hoeken van de aarde al 2000 jaar naar dit
eiland migreert.
Begeleiding door Marion Meulenbroek.

Dag 1
Van Amsterdam vliegen we met 1 tussenstop naar de hoofdstad van
Madagaskar, Antananarivo (Tana) We gaan gelijk naar ons hotel om lekker
te slapen. De hoofdstad slaan we over.
Dag 2
Na het ontbijt vertrekken we met onze comfortabele 4 wheeldrive naar het
zuiden. Onderweg lunchen we in een eenvoudig volks restaurant. Langs de
weg zien we allerlei kraampjes met manden, speelgoed en nog zo wat. In
de middag komen we aan in Antsaribe, in Residence Madalief, een project
van Nederlandse vrouwen. Na het avondeten zal Remi, die daar de
projecten begeleidt, iets vertellen over haar werk. We slapen in prachtig
ingerichte bungalows met eigen sanitair.
Dag 3
De volgende ochtend bezoeken we eerst het gekleurde meer. Vervolgens
rijden we verder naar het zuiden. We lunchen onderweg en overnachten bij
Ambalavao. Wie wil kan een duik nemen in het koude zwembad. Kamers
met eigen sanitair.
Dag 4
Deze dag bezoeken we vroeg Park Anja, dat door de plaatselijke bevolking
beheerd wordt. Hier zullen we de ringstaartlemuren kunnen bewonderen.
Met een beetje geduld laten ze zich best fotograferen.
Verder gaat het, richting zuiden. We rijden langs terrassen met rijstvelden
en wanen ons met een beetje fantasie in Indonesië. 2000 jaar geleden
migreerden bevolkingsgroepen van daar, maar ook uit Melanesïe naar dit
eiland.
Vanavond arriveren we in Isalo, waar we in het natuurpark zullen
kamperen. De bevolking hier is zo’n 300 jaar terug uit zuidelijk Afrika
hierheen gekomen.
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Dag 5
Vandaag trekken we door het natuurpark. We zien wonderlijke
rotsformaties, golvend gele velden, mossen en korstmossen. We slapen
weer in het park, waar we ook alle maaltijden gebruiken.
Dag 6
We reizen weer terug naar het noorden om aan het eind van de dag naar
het westen af te buigen. Onderweg zien we de steenbakkerijen die de
mensen zelf aanleggen. De klei van de sawahs wordt in het tussenseizoen
gebruikt voor de huizenbouw. Na de regens ligt er weer nieuw sediment.
Onderweg lunchen we in een plaatselijk restaurant.
We dineren, slapen en ontbijten in het vrij onbekende plaatsje Ambositra.
Voor of na het diner kunnen we wat door het stadje slenteren
Dag 7
Op weg naar het westen. We gaan naar het natuurreservaat
Andranomena. Dit park herbergt niet alleen diverse soorten baobabs, maar
tevens reptielen (niet giftig) vogels en diverse lemuren. Hier is het mogelijk
na het donker een wandeling te maken, zodat nachtdieren geobserveerd
kunnen worden. We overnachten in tenten met eigen sanitair (alleen koud
water) in het camp Amoureux, Het camp is genoemd naar twee innig
omstrengelde baobabs. Lunch en route. Diner in het camp.
Dag 8
Vandaag zullen we de beroemde Ávenue des Baobabs bezoeken. De
mooiste tijd is bij het ochtend- of avondlicht, waarbij het in de namiddag
altijd minder druk is. Daarnaast bezoeken we het plaatsje Marofandilia,
waar een kunstenaarsproject is. Begonnen als ontwikkelingsproject, kan
men zich nu zelf bedruipen. Het houtsnijwerk schijnt zeer de moeite waard
te zijn. We slapen weer in Camp Amoureux.
Dag 9
We vertrekken na het ontbijt voor een rit van 5 uur naar de
wereldberoemde Tsingi de Bemaraha NP waar we de imposante ‘limestone
pinnacles’ die alleen hier voorkomen, zullen zien. ’s Middags bezoeken we
dit natuurfenomeen en de volgende ochtend weer.
(Let op!, sommige wandelingen zijn niet geschikt voor mensen met
hoogtevrees) Overnachting in Bekopaka, dicht bij het NP.
Dag 10
Vanochtend bezoeken we weer de tsingi. We bekijken met elkaar welke
wandeling voor ons geschikt is, want er zijn vele mogelijkheden. Of we
splitsen op: de koelbloedigen gaan aan gezekerde touwen en de anderen
houden het wat tammer.
Na de lunch vertrek naar Tsiroanomandidy. Dit plaatsje is bekend omhaar
veemarkt op woensdag en donderdag. We slapen hier twee nachten.
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Dag 11
Vrije dag in Tsiroanomandidy. Een dag om, na vroeg bezoek aan de
veemarkt, rustig het kerkje en andere bezienswaardigheden te bezoeken.
Lunch op eigen gelegenheid.
Dag 12
Terug naar Tana. Met onze eigen wagen maken we een rondje door de
stad.
Dag 13
Vertrek naar het oosten, Tamatave. Deze havenstad is de uitvalsbasis voor
de bestemmingen in Oost Madagaskar. We verblijven hier in het Centre
Lambahoany, een buurthuis opgericht door een Nederlands echtpaar. Hier
worden ondermeer cursussen Capoeira gegeven, maar ook stijldansen is
erg populair. ’s Avonds krijgen we een uitleg van de projecten die zij hier
doen. Maar ook in de regio verzetten ze veel werk. Ondermeer eco- en
bosbouwprojecten.
Dag 14
Vandaag bezoeken we één van de eco-projecten waarover we de dag
hiervoor gehoord hebben. Met een boot varen we het Pangalaneskanaal
op naar onze bestemming. Op het water valt er van alles te zien en aan de
oevers ook. In de middag komen we aan. We verblijven hier in een
bungalow aan zee. Achter ons loopt een spoorlijntje dat nauwelijks gebruikt
wordt en daarachter ligt de rivier. De zee is wild, zwemmen is gevaarlijk
maar pootjebaden mogelijk. Kinderen spelen op het strand en wij wandelen
wat rond. Diner ter plekke
Dag 15
Vandaag gaan we met onze boot naar de andere kant van het meer dat
twee kanalen met elkaar verbindt. Hier maken we onder leiding van het
dorpshoofd een wandeling door de natuur. We hopen lemuren te spotten,
zo niet dan zijn er slangen (niet giftig) kikkers, leguanen en nog zo wat te
zien.
Het bos waar we wandelen wordt door de bewoners zelf onderhouden. Zij
herbebossen na een cycloon en hebben daartoe een eigen kwekerij
ingericht. Wij mogen een boompje aanplanten als we dat willen. We
bezoeken het dorp van het dorpshoofd, een piepklein informatiecentrum en
gaan weer terug naar onze bungalow. Alle maaltijden ter plekke.
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Dag 16
Via het kanaal varen we terug naar Tamatave. Lunchen en dineren doen
we op eigen gelegenheid en voor eigen kosten. Met de fietstaxi kunnen we
ons naar de supermarkt of naar een plaatselijk restaurantje laten rijden.
Dag 17
Een kopje koffie en een snel broodje en we vertrekken al om half zes naar
onze laatste stek: het walviseiland Ile Sainte Marie.
Na een rit van een paar uur komen we in de haven aan waar onze ferry
klaarligt. Hier neemt men veiligheidsmaatregelen serieus: ieder moet een
zwemvest aandoen. Na een overtocht van 2 uur doemt het eiland op. We
gaan van boord en worden opgewacht door onze gastheer, de eigenaar
van Les Baleines.
Dag 18
Vandaag staat onze gastheer al vroeg aan zee om te kijken waar de
walvissen zich bevinden. Zodra hij dat weet wordt zijn boot gebruiksklaar
gemaakt. We gaan aan boord en hopen deze bijzondere zoogdieren van
zeer dichtbij te zien.
Dag 19
Nu hebben we een tweede kans om de walvissen te zien, mocht het
gisteren niet overtuigend zijn geweest. Wie niet meer meewil blijft aan het
strand. Deze tweede tocht is voor eigen rekening, indien er gisteren al
walvissen waren. ( ± 80 euro)
Dag 20
Vroeg vertrek met de veerboot. En terug met de auto naar Tamatave.
Vanaf de namiddag tijd voor onszelf. Winkelen, eten, lezen. (Lunch en
diner op eigen kosten)
Dag 21
In de middag vertrekken we naar Tana, waar we voor het avondeten
aankomen. Afscheidsdiner in het hotelletje. Deze avond moeten we onze
koffers pakken.
Dag 22
Met een tussenlanding in Nairobi of Parijs reizen we terug naar huis. Met in
onze tassen souvenirs en in ons hoofd de herinnering aan de prachtige
natuur en de gastvrije bevolking.
Lunch en diner op eigen kosten.
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