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Madagaskar 
- lemurer og nationalparker 

 

Ud fra Afrikas østkyst i det Indiske Ocean ligger Madagaskar. Øen er kendt for sin 
unikke flora og fauna, og på denne naturrejse har vi pakket programmet med 
enestående naturoplevelser! På vores rejse gennem det sydlige Madagaskar skal vi 
opleve alt fra det smukke højland, frodig regnskov, Isalos tørskove, baobab-træer og 
naturligvis masser af Madagaskars enestående dyreliv.  

Særligt lemurerne fylder meget i Madagaskars flora, og disse aktive halvaber er en 
kæmpe oplevelse at beundre i deres naturlige habitat. Madagaskar er også meget kendt 
for sine kamæleoner; firben, der er kendt for deres utrolige evne til at falde ind i 
omgivelserne ved at skifte både farve og struktur. Vi skal vandre i nationalparkerne og i 
selskab med natureksperter blive klogere på Madagaskars forunderlige fauna. 

• Oplev den mystiske øs helt unikke flora og fauna 
• Oplev de endemiske halvaber – lemurerne - i deres naturlige habitat 
• Oplev den ikoniske Baobab Avenue (baobab-træernes vej) 
• Sejl i mangroverne ud for kysten ved Morondava  
• Mød lokalbefolkningen i øjenhøjde i de små landsbyer 
• Kør langs veje med bjergtagende udsigter 
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Oversigt 
Dag 1: København – Antananarivo 

Dag 2: Fly til Morondava 

Dag 3: Til Kirindy og Baobab Avenue 

Dag 4: Kirindy Naturreservat og retur til Morondava 

Dag 5: Kanotur, mangroveskov og fiskerlandsby 

Dag 6: Gennem plantager til Antsirabe 

Dag 7: Antsirabe og Ranomafana 

Dag 8: Ranomafana Nationalpark 

Dag 9: Kørsel til Ambalavao 

Dag 10: Via Anja Nationalpark til Ranohira 

Dag 11: Store oplevelser i Isalo Nationalpark 

Dag 12: Ud til kysten - Tulear og Ifaty 

Dag 13: Udflugter og afslapning 

Dag 14: Retur til Antananarivo 

Dag 15: Byrundtur, afslapning og hjemrejse 

Dag 16: Ankomst til København 

 

Dag 1: København – Antananarivo 
Afrejse om morgenen fra Kastrup med Air France til Paris, hvor vi skifter fly mod 
Antananarivo. Ved ankomst om aftenen mødes vi med vores lokale guide i lufthavnen og 
kører mod byen til vores hotel. 

Måltider inkluderet: på flyene 

Overnatning i Antananarivo: Le Chat’o Hotel (eller lignende) 
 

Dag 2: Fly til Morondava og afslapning 
Vi flyver til kystbyen Morondava. Ved ankomst kører vi til hotellet og har eftermiddagen 
til at slappe af. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad. 

Overnatning i Morondava: Hotel Renala (eller lignende) 
 

Dag 3: Til Kirindy og Baobab Avenue 
Vi kører til Kirindy med stop undervejs ved den berømte Baobab Avenue. Det er det 
bedste sted i Madagaskar at opleve de fantastiske baobabtræer. Her kan vi få nogle 
gode fotos af de store kæmper, som øen er så kendt for.  
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Herefter fortsætter vi mod hotellet i Kirindy og tjekker ind. Senere skal vi på 
nattevandring i naturreservatet og se efter dyr. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Kirindy: Relais du Kirindy (eller lignende) 

 

 

Dag 4: Kirindy Naturreservat og solnedgang over Baobab Avenue 
I dag skal vi på tur til Kirindy-reservatet. I Kirindy forskes der meget af det tyske 
Primatcenter Göttingen. Forskerne har primært interesse i lemurernes økologi, men 
fossaen (Madagaskars største rovdyr) studeres også her.  

Selvom Kirindy har en ekstraordinær stor biodiversitet, blev området ikke beskyttet før 
2013. Indtil da foregik en massiv skovfældning af den tropiske tørskov, som danner 
grundlaget for mangfoldigheden. Her i reservatet er der stadig ni arter af lemurer og en 
masse andre spændende dyr. Blandt andet findes Madagaskars kæmperotte her i 
parken. Den er stærkt truet, og Kirindy menes at være det sidste sted, hvor der er en 
bæredygtig population i Madagaskar.  

I området er også registreret 50 arter af krybdyr, herunder syv forskellige arter af 
kamæleoner. Kirindy er også et godt sted at opleve de majestætiske og ikoniske 
baobabtræer. Efter omkring tre timers vandring i parken kører vi retur mod Morondava 
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for at opleve solnedgangen på ”Baobab Avenue”. Dette sted er helt magisk ved 
solnedgang og med vejen, der er omgivet af de store mastodonter.  

Herefter kører vi tilbage til vores hotel ved kysten i Morondava.  

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Morondava: Hotel Renala (eller lignende) 
 

Dag 5: Kanotur, mangroveskov og fiskerlandsby 
Efter en god morgenmad skal vi på kanotur gennem mangroveskoven. Vi oplever en helt 
anderledes og ny naturtype end dem, vi hidtil har oplevet på rejsen. Mangroveskovenes 
laguner bliver brugt af fiskeyngel til at beskytte sig mod det åbne havs større rovdyr. 
Mange fugle lever af disse fiskeyngel, og det er derfor et godt sted at se isfugle.  

Vi afslutter vores sejltur ved et lokalt fiskerleje for at møde de lokale fiskere.  

Herefter kører vi til Miandrivazo, hvor vi overnatter.  

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Miandrivazo: Princesse Tsiribihina (eller lignende) 
 

Dag 6: Gennem plantager til Antsirabe 
Vi fortsætter til Antsirabe med flere fotostop undervejs. Turen byder blandt andet på 
forskellige typer af plantager og smukke landskaber.  

Ved ankomsten tjekker vi ind på vores hotel og slapper af resten af eftermiddagen. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Antsirabe: Hotel Vatolahy (eller lignende) 

 

Dag 7: Antsirabe og Ranomafana Nationalpark 
Inden vi forlader Antsirabe, skal vi på en lille byrundtur. Byen blev grundlagt af en norsk 
missionær i slutningen af 18-tallet. Norge har stadig en tilknytning til byen og støtter 
blandt andet udvikling af skoler og sender skolelærere til byen. Lokalbefolkningen i 
området består primært af merina og betsileo.  

Under det franske kolonistyre fra 1896 til 1960 blev Antsirabe betragtet som et sted til 
rekreation for de franske plantageejere. Det milde klima, hvor temperaturen sjældent 
overstiger 25 grader, var et godt afbræk fra plantagernes varme og fugtige i klima i 
lavlandet.   

Vi skal se nogle af de historiske bygninger i byen, der også kaldes ”Town of Water”. 
Dette refererer til de geotermiske kilder og to kratersøer Andraikiba og Trivita i 
området. Vi skal ligeledes besøge et værksted, hvor der produceres miniaturecykler og -
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rickshaws af genbrugsmaterialer, og et værksted, hvor der produceres håndkunstværk 
af zebuoksehorn. Zebuoksen er den lokale okserace, som man finder flere steder i 
Madagaskar. Vi besøger desuden en lokal skole. 

Efter frokost fortsætter vi til Ranomafana, som er rejsens næste højdepunkt. Efter 20 
kilometers kørsel stopper vi ved den nye Fatihita-bro, hvor der er gode udsigter ud over 
floden og den gamle stenbro, som blev sprunget i stykker af ex-diktatoren Didier 
Ratsirakas tilhængere under de politiske uroligheder i 2002.  

Hvis der er tid, holder vi en kort pause i Ambositra. Her kan vi se nogle af de små 
kunsthåndværkbutikker fra zafimaniry-stammen, som er særlig kendt for sine 
træudskæringer. Vi ser også det flotte benediktinerkloster og byens katedral.  

Herefter fortsætter vi vores tur mod Ranomafana. Alt efter tidsplanen kan det være at vi 
undervejs stopper for at opleve et typisk Madagaskar-hus eller en farm. 

Ved ankomsten til Ranomafana tjekker vi ind på vores hotel, hvor vi har to nætter. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ranomafana: Ny Tanana Hotel (eller lignende) 

 

Dag 8: Ranomafana Nationalpark 
Efter en god morgenmad skal vi på en halvdagstur til den 40.000 hektar store 
Ranomafana Nationalpark. Den rummer flere af øens lemurarter, bl.a. rødbuget lemur, 
rød muselemur, Milne-Edwards sifaka – og ikke mindst den gyldne bambuslemur, som 
først blev opdaget af videnskaben i 1985. 

Ranomafana Nationalpark rummer mere end 100 forskellige fuglearter, herunder 68 som 
er endemiske for Madagaskar. Ligeledes er der en rig mangfoldighed af både padder, 
krybdyr og planter i parken. 

Vi vandrer gennem parken på mindre stier i 3-4 timer, og vi tager en afstikker en gang 
imellem, når vi opdager dyr, vi kan se nærmere på. Turen kræver en rimelig kondition, 
da vi vandrer i bakket terræn.  

Vi besøger også Ranomafana landsby og hilser på de lokale. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ranomafana: Ny Tanana Hotel (eller lignende) 
 

Dag 9: Kørsel til Ambalavao 
Vi kører videre til Ambalavao. Her besøger vi først et værksted for silkeproduktion og 
hører dens fascinerende historie. 
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Dernæst besøger vi et papir-værksted og ser, hvordan antemoro-papir laves. Det er en 
papirtype lavet af bark fra havoha-træet, som formentligt oprindeligt stammer fra den 
arabiske verden.  

Vi ankommer til Ambalavao, som ligger for foden af Andringitra-massivet. Det højeste 
punkt er 2658 meter, Pic Boby, og er Madagaskars næsthøjeste.  

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning I Morondava: Tsienimparihy Lodge (eller lignende) 
 

Dag 10: Via Anja Nationalpark til Ranohira 
I dag fortsætter vi til Ranohira. På vejen stopper vi i reservatet Anja (udtales ”Ansa”). Det 
ligger for foden af en stor stenformation ved navn ”De tre søstre”. Anja blev grundlagt i 
1999 af 100 lokale indbyggere, der gerne ville bevare naturen. Reservatet er særlig 
kendt for sine store grupper af katta-lemurer. Her kan til tider ses 100-200 katta-
lemurer, der lever naturligt i reservatet.  

Efter besøget kører vi det sidste stykke til Ranohira, hvor vi har to overnatninger. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ranohira: Orchidee de l’Isalo (eller lignende) 
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Dag 11: Store oplevelser i Isalo Nationalpark 
I dag skal vi på fire til fem timers vandretur i den fantastiske Isalo Nationalpark, som 
består af løvfældende tørskov og store sandstensmassiver. Parken blev grundlagt i 1962 
og har været under statens administration siden 1997. Oprindeligt var området beboet 
af de nomadiske bara-folk og deres zebukvæg.  

Madagaskars løvfældende tørskov er en biotop, hvis oprindelige størrelse er reduceret 
med ca. 40% på grund af skovhugst. Isalos skove er domineret af det endemiske træ, 
tapia. Denne type af træer er meget begrænset og også meget fragmenteret i sin 
udbredelse, men her i parken er nogle af Madagaskars største, intakte tapiaskove.  

Biotopen i Isalo gør, at man her i parken finder en del endemiske arter, der er højt 
specialiserede. I parken er 13 endemiske arter af planter og omkring 35, som kun findes 
få andre steder i Madagaskar. Isalo er et område, som er meget vigtigt at beskytte.  

Udover den helt særlige flora er her også en spændende fauna. Vi har chancer for både 
at se katta-lemurer, brune lemurer og den vestlige sifaka. Under vandringen i parken 
passerer vi en naturlig pool, hvor vi kan tage en forfriskende dukkert, hvis floden ikke er 
fyldt med sand efter kraftige regnskyl. 

Vi vender tilbage mod hotellet om eftermiddagen. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ranohira: Orchidee de l’Isalo (eller lignende) 

 

Dag 12: Ud til kysten - Tulear og Ifaty 
Når en tidlig morgenmad er vel overstået, kører vi mod Tulear (Toliara). Langs vejen er 
landskabet præget af busk, tørskov og de berømte baobabtræer.  

Fra Tulear drejer vi nordpå mod Ifaty langs kysten. Ved ankomsten kan det være, at der 
er tid til en dukkert, inden aftensmaden serveres. Vi har to nætter her ved kysten. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ifaty: Hotel de la Plage (eller lignende) 

 

Dag 13: Udflugter og afslapning 
I dag deler vi gruppen op i to, og man kan vælge mellem to forskellige oplevelser. Man 
kan naturligvis også vælge at tage en slapper på stranden. 
 

Renialareservatet  
Reniala (betyder baobab på madagaskisk) Private Reserve er et lille, beskyttet område 
(45 hektar) nær landsbyen Ifaty-Mangily. Reservatet forsøger at udvikle økoturisme i 
området. 
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Den bizarre, tornede skov (eller tornekrat) er et af de mærkeligste og mest unikke 
levesteder på planeten. Reniala er fyldt med arter, der ikke findes andre steder på 
Jorden. Reservatet er vært for mere end 2.000 plantearter, hvoraf 95% er endemiske, 
inklusive en hel plantefamilie – de mærkværdige ocotpus-træer (Didieraceae). 

Langs reservatets botaniske sti støder man på nogle af de mest spektakulære og ældste 
baobab-træer såsom en kæmpe baobab på 12,5 m i diameter. I fuglereservatet skal vi ud 
over fugle også holde øje med pattedyr, herunder de grå muse-lemurer, sjældne 
endemiske krybdyr, smukke edderkopper og skildpadder. Fuglereservatet har nogle af 
Madagaskars mest eftertragtede, endemiske arter, herunder brunkronet silkegøg og blå 
vanga.  
 
Landsbyen Mangily og Ranobe Lagoon 
Landsbyen Mangily ligger ved Ranobe Lagoon og er kendt for sine mange skildpadder. 
Village des Tortues (”Skildpaddelandsbyen”) nær Renialareservatet beskytter over 1000 
stråleskildpadder og edderkopper. Vi hører om denne kritisk truede art, og om hvordan 
den bliver bevaret.  

Stråleskildpadden har sit navn fra det gyldne mønster, der stråler ud over det mørke 
skjold. Den lever i Madagaskars tørre skov- og kratområder i. Den er populær som 
kæledyr på grund af det flotte skjold, og den spises også i nogle lande som delikatesse. 
Stråleskildpadden kan blive meget gammel. Den ældste (dokumenteret) blev 188 år 
gammel! 

I området findes desuden edderkoppeskildpadder, som også er en truet skildpaddeart, 
der er endemisk for Madagaskar. 

 

Om aftenen mødes vi alle til aftensmad og deler dagens spændende oplevelser med 
hinanden. 

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Ifaty: Hotel de la Plage (eller lignende) 

 

Dag 14: Retur til Antananarivo 
Vi har en dejlig afslappet formiddag på stranden. Ved middagstid kører vi til lufthavnen 
og flyver tilbage til Antananarivo.  

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i Antananarivo: Le Chat’o Hotel (eller lignende) 
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Dag 15: Byrundtur, afslapning og hjemrejse 
Vi skal opleve lidt af hovedstaden om formiddagen og besøger blandt andet et marked 
for kunsthåndværk. Der er desuden mulighed for at slappe af på hotellet, pakke og skifte 
tøj inden hjemrejsen. 

Efter aftensmaden kører vi til lufthavnen, og vores hjemrejse begynder. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og på flyene 

 

Dag 16: Ankomst til København 
Vi ankommer til København om eftermiddagen. 

Måltider inkluderet: På flyene 

 

 

 

Max. 15 deltagere 
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Prisen inkluderer 
• Flybillet København – Antananarivo, retur 
• Indenrigsflyvning Antananarivo – Morondava 
• Indenrigsflyvning Tuléar - Antananarivo 
• Hotelpakke STANDARD+: overnatning på nøje udvalgte hoteller og gode lodges i delt 

dobbeltværelse. 
• Alle entréudgifter til nationalparker og naturreservater 
• Kanotur i Morondava 
• Alle øvrige udflugter ifølge program 
• Halvpension 
• Privat transport og transfers ifølge program 
• Dansk rejseleder med særlig viden om flora og fauna 
• Engelsktalende lokalguide på hele rejsen og guider i nationalparker 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visum til Madagaskar (35 €) 
• Visse måltider 
• Drikkevarer 
• Drikkepenge til lokale guider og chauffører 
• (Evt. eneværelsestillæg) 

 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 

Ved ankomst udstedes visum, som koster 35 €.  

 


