
                   Expedice 
„Tropický Madagaskar (vč. parku Masoala)“ 

                                                            2. 8. – 22. 8 2015 
21 dní | 18 nocí na Madagaskaru 

Prodloužení do 29. 8.: „Řeka Tsiribihina a park Tsingy de Bemaraha“ 
28 dní | 26 nocí na Madagaskaru 

 

2.8. a 3.8. – den 1 a 2: Odlet z Prahy, přílet do Antananariva.        

4.8. – den 3: Přesun z hlavního města východně do plazího parku Peyrieras. K vidění jsou různé druhy 
chameleonů, gekonů, hadů, žab, tenrekové, krokodýli, motýli aj. Odpoledne příjezd do 
městečka Andasibe – návštěva soukromého lemuřího parku Vakona Forest (Lemuří ostrov). Na obou 
místech vynikající příležitosti k focení. Přenocování v hotýlku v Andasibe. 

5.8. – den 4: Ráno procházka přilehlou rezervací Analamazaotra  – k vidění je několik druhů lemurů 
včetně dnes největšího žijícího druhu Indri (Indri indri), lemur sifaka velký (Propithecus diadema). 
Odpoledne druhá výprava za zpívajícími lemury Indri. Přenocování v hotýlku v Andasibe. 

6.8. – den 5: Celodenní pochod národním parkem, částí Mantadia – divočejší a fyzicky náročnější část 
národního parku – primární deštný les, vodopády, gekoni, žáby, lemuři… Přenocování v hotýlku 
v Andasibe. 

7.8. – den 6: Brzy ráno přesun autem do Manambato, poté lodí k jezeru Lac Ampitabe. Návštěva 
soukromé rezervace Palmarium a lesní rezervace Vohibola Forest. K vidění jsou zde různé druhy 
lemurů, chameleoni, žáby, ptáci, masožravé rostliny (láčkovky), orchideje a další endemické rostliny. 
Možnost zasadit si vlastní strom. Přenocování v hotýlku Palmarium. 

8.8. – den 7: Přesun lodí do města Taomasina. Odpoledne návštěva parku Ivoloina – 13 druhů 
lemurů, želvy, chameleoni, hadi. Skvělé možnosti focení. Přenocování v hotýlku v Taomasině. 

9.8. – den 8: Ráno přesun autem do Mahambo, návštěva rezervace Tampolo Forestry Station – 
unikátní pobřežní deštný les – jeden z nejohroženějších biotopů Madagaskaru. Přenocování v hotýlku. 

10.8. – den 9: Ráno přesun autem do města Soanierana-Ivongo, odtud lodí na ostrov Sainte 
Marie. Pozorování velryb – keporkaků. Každý rok se keporkakové vydávají na dlouhou cestu z vod 
Antarktidy k břehům Madagaskaru, aby zde během července až září našli partnera nebo porodili 
mláďata. Budeme mít štěstí a spatříme tyto obry? Odpoledne procházka k přírodnímu jezírku a 
vodopádu. Přenocování v hotýlku. 

11.8. – den 10: Druhá výprava lodí za keporkaky. Odpoledne průzkum jižní části ostrova, příp. 
ostrůvku Nosy Nato. Překrásné pláže, palmy, možnost šnorchlování. Přenocování v hotýlku. 

12.8. – den 11: Ráno přesun lodí zpět na pevninu do Soanierana-Ivongo, autem do 
vesnice Mananara. Návštěva ostrova Aye-Aye – jedno z nejlepších míst pro pozorování tajemného 
nočního lemura ksukola ocasatého, zvaného Aye-aye, v minulosti považovaného za vyhynulého. 
Přenocování v hotýlku. 

13.8. – den 12: Celodenní návštěva národního parku Mananara-Nord – domova černé varianty 
největšího lemura indriho a jiných živočichů (tropický deštný les). Přenocování v hotýlku. 



14.8. – den 13: Celodenní přejezd autem na sever do města Maroantsetra. Dle časových možností 
odpoledne procházka po okolí. Přenocování v hotýlku. 

15.8. – den 14: Celodenní prohlídka okolí Maroantsetry – projížďka lodí po řece Andranofotsy. 
Obrovští chameleoni Parsonovi (Calumma parsonii), mnoho druhů ptáků… Procházka místním 
venkovem. Přenocování v hotýlku. 

16.8. – den 15: Ráno přesun lodí na ostrov Nosy Mangabe. Celodenní prohlídka této přírodní 
rezervace. K vidění jsou zde různé druhy lemurů, gekoni rodu uroplatus, barevné žabky rodu mantella 
aj. Noční prohlídka – i zde se pokusíme nočního lemura Aye-aye. Kempování ve stanech, večeře (v 
ceně). 

17.8., 18.8. a 19.8. – den 16, 17 a 18: Přesun lodí do odlehlého národního parku Masoala (UNESCO) 
– panenský deštný prales, místo s největší biodiverzitou na ostrově. Takový býval Madagaskar 
v minulosti – divoký a neprostupný. Národní park Masoala je mimo jiné jediným domovem vzácného 
lemura variho červeného, žije zde noční aye-aye. Masoala je nejlepší místo pro pozorování plazů a 
obojživelníků na Madagaskaru. Žije zde také mnoho druhů ptáků. Součástí parku je mořská rezervace 
Tampolo – pobřežní deštný les, fotogenické černé balvany na bělostné písečné pláži, korály – 
možnost koupání a šnorchlování. 2x noční prohlídka. 2x přenocování v bungalovech. 

20.8. – den 19: Ráno přesun lodí zpět do Maroantsetry. Přelet zpět do Antananariva. Podle časových 
možností návštěva největších místních trhů se suvenýry – minerály, zkameněliny… Přenocování 
v hotýlku. 

21.8. a 22.8. – den 20 a 21: Podle časových možností ranní návštěva Krokodýlí farmy (obrovští 
krokodýli, sifakové, fosa, želvy, sifakové Coquerelovi aj.). Poté přesun na letiště, návrat domů. 

Prodloužení: Řeka Tsiribihina a národní park Tsingy de Bemaraha 

21.8. – den 20: Přesun se z Antananriva do vesničky Miandrivazo – výchozího bodu pro plavbu po 
řece Tsiribihina. Cestou prohlídka okolí vesnice Betafo – typická terasovitá rýžová políčka místních 
obyvatel. Přenocování v hotelu v Miandrivazo. 

22.8. – den 21: Začátek třídenní plavby po řece Tsiribihina. Poplujeme v originálních malgašských 
loďkách, tzv. pirogách, vydlabaných z kmene stromu. U břehů řeky budeme potkávat místní 
obyvatele, kteří zde pěstují rýži, loví ryby nebo rýžují z řeky zlato. Mnoho druhů ptáků – volavky, 
ledňáčci, papoušci, orli… Uvidíme i krokodýla? Kempování ve stanech na písčitém břehu řeky, oběd 
i večeře zajištěna (v ceně). 
 
23.8. – den 22: Druhý den plavby na řece Tsiribihina. Kempování ve stanech na písčitém břehu řeky, 
snídaně, oběd i večeře zajištěna (v ceně). 
 
24.8. – den 23: Třetí, poslední, den plavby po řece Tsiribihina. Přesun volským povozem do vesnice 
Antsiraraka, dále přejezd terénními vozy do města Belo sur Tsiribihina. Snídaně a oběd zajištěn (v 
ceně). Přenocování v hotelu v Belo sur Tsiribihina. 
 
25.10. – den 24: Džípy na sever do vesničky Bekopaka, vstupní brány do jednoho z nejkrásnějších 
madagaskarských národních parků – Tsingy de Bemaraha. Jedná se o skalní les, oblast s unikátními 
vápencovými útvary ostrými jako břitva, vysokými až 120 m! Trasy v parku jsou však návštěvníkům 
velmi dobře uzpůsobené. Odpoledne návštěva malých tsing – Petits Tsingy. Přenocování v hotýlku 
v Bekopaka. 
 



26.8. – den 25: NP Tsingy de Bemaraha – část parku Grands Tsingy (okruhy Andamozavaky a Rano 
Tsara). Budeme procházet jeskyněmi, skalními bludišti i provazovými mosty. Endemické rostliny 
(např. Pachypodium), lemuři, galídie, ptáci... Nádherné vyhlídky z tsing. Přenocování v hotelu 
v Bekopace. 
 
27.8. – den 26: NP Tsingy de Bemaraha – dle časových možností ranní plavba v pirogách přírodním 
kaňonem, který si mezi tsingami vyhloubila řeka Manambolo. Přejezd džípy do Morondavy – zastávka 
v ikonické aleji baobabů při západu slunce – Avenue du Baobab. Přenocování v hotelu v Morondavě. 

28.8. – den 27: Přelet z Morondavy do Antananariva. Přenocování v hotýlku v Antananarivu. 

29.8. – den 28: Přesun na letiště, odlet domů. 

 


