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Den 1: Odlet z Prahy, přílet do Antananariva v noci. 

Den 2: Přesun z hlavního města východně do plazího parku Peyrieras. K vidění jsou zde 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. 

Den 3: Ráno procházka okruhem Analamazaotra  – k vidění je zde několik druhů lemurů včetně dnes 
největšího žijícího druhu Indri (Indri indri), dále lemur sifaka velký (Propithecus diadema). Odpoledne 
druhá výprava za zpívajícími lemury Indri. Přenocování v hotýlku v Andasibe. 
 
Den 4: Celodenní pochod částí Mantadia – divočejší a fyzicky náročnější část tohoto národního parku, 
primární deštný les, vodopády, gekoni, žáby, lemuři. Přenocování v hotýlku v Andasibe. 

Den 5: Návrat do Antananariva, návštěva Krokodýlí farmy (obrovští krokodýli, sifakové, fosa, želvy, 
sifakové Coquerelovi aj.). Přenocování v hotýlku v Antananarivu. 

Den 6: Přelet na sever Madagaskaru do Antsiranany. Přesun do národního parku Montagne 
d'Ambre (deštný les, vodopády, gekoni, žáby, lemuři). Noční prohlídka. Přenocování v hotýlku v 
Joffreville. 

Den 7: Celodenní prohlídka národního parku Montagne d'Ambre. Noční prohlídka. Přenocování 
v hotýlku v Joffreville. 

Den 8: Ráno přejezd k unikátním červeným tsingám (Tsingy Rouge). Nejedná se o pravé tsingy, nýbrž 
o výsledek eroze půdy, vytvářející zajímavé špičaté útvary. Poté přesun do rezervace Analamerana, 
kde žije další vzácný primát, zcela černý lemur sifaka Perrierův. Noční prohlídka. Kempování ve 
stanech, večeře (v ceně).  

Den 9: Ráno opět možnost pozorování sifaků Perrierových. Poté přejezd do rezervace Ankarana. 
Přenocování v bungalovech. 

Den 10: Celodenní prohlídka rezervace Ankarana – jedinečné špičaté vápencové útvary tzv. tsingy. 
Provazové mosty, úchvatné vyhlídky. Největší jeskynní komplex afrického kontinentu. Netopýří 
jeskyně. Mnoho druhů gekonů a lemurů (např. lemur korunkatý - dobré fotografické 
příležitosti, lemur Sandfordův, lemur ankaranský, chameleoni, gekoni rodu phelsuma aj.). 

Den 11: Opět celodenní prohlídka rezervace Ankarana. Přenocování v bungalovech. 

Den 12: Přesun autem do rezervace Daraina. Pozorování jednoho z nejvzácnějších (a nejkrásnějších) 
primátů světa, sifaky zlatokorunkatého. Dobré fotografické příležitosti. Noční prohlídka. Kempování 
ve stanech, večeře (v ceně). 

Den 13: Ráno opět možnost pozorování sifaků zlatokorunkatých, příp. lemurů korunkatých. Přejezd 
do  městečka Andapa, vstupní brány do národního parku Marojejy. Přenocování v hotýlku.  

Den 14, 15 a 16: Národní park Marojejy - zahrnuje primární i sekundární deštný les. Je jediným 
domovem vzácného sifaky bílého. Žijí zde také lemuři šedí (bambusoví), lemuři bělohlaví, mnoho 



druhů ptáků (např. vanga přilbová), gekoni rodu uroplatus, žáby rodu mantella, hadi, stromové 
kapradiny. 2x noční prohlídka. 2x kempování v zařízených chatkách. Nosiči a strava (tj. 2x večeře, 2x 
snídaně) v ceně. Poslední den přejezd autem do města Sambava. Přenocování v hotýlku. 

Den 17: Ráno přelet ze Sambavy do Antananriva. Podle časových možností se podíváme na největší 
místní trh se suvenýry. Přenocování v hotýlku. 

Den 18: Návštěva Lemuřího parku – k vidění jsou různé druhy lemurů z různých částí Madagaskaru 
(např. sifaka černohlavý či nádherný sifaka Coquerelův). Vynikající fotografické možnosti! Podle 
časových možností návštěva barevných gejzírů Amparaky. Přenocování v hotýlku v Antananarivu. 

Den 19-20: Podle časových možností návštěva trhů, poté přesun na letiště, návrat domů. 


