
Zájezd: Madagaskar – velký okruh 2015 
Termín: 17.10. – 11.11.2015 
Celkový počet dní zájezdu vč. letů: 26 dní 
Počet nocí na Madagaskaru: 23 nocí 
Vhodný typ zavazadla: turistický batoh 

Cena zájezdu: 89.500 Kč 

 
Zájezd Madagaskar - Velký okruh je nabitý poznáním, ale zároveň jsou 
v průběhu programu zařazena i místa, kde si budete moci průběžně 
odpočinout. Doprava během zájezdu je zajištěna mikrobusem a tam, 
kde je to nezbytné, také terénními vozy. Dalšími způsoby dopravy jsou 
motorová loď, volský povoz, dřevěné loďky pirogy a vnitrostátní 
přelet. Tento zájezd je vhodný pro aktivnější jedince – součástí je několik celodenních vycházek v národních 
parcích, jeden dvoudenní pochod s přespáním ve stanech v přírodě NP Andringitra (UNESCO), 2,5denní 
plavba po řece (pohodlná motorová loď), 3x spaní ve stanech… Park Tsingy de Bemaraha (UNESCO) je 
vhodný jen pro osoby, které netrpí závratí (provazové mosty). Předností tohoto zájezdu je, že uvidíte místa, 
která nejsou běžnou součástí programů zájezdů na Madagaskar jiných CK (např. Alej baobabů). 
 

Programové perly zájezdu Madagaskar – velký okruh 2015 
 

Alej baobabů Tsingy de Bemaraha 
(UNESCO) – skalní les 

Indri – zpívající lemuři Anakao – pláže,  
rybáři kmene Vezo 

Andringitra (UNESCO) – 
žulové pohoří 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
 
17.10. – Den 1; 18.10. – Den 2: Odlet z Prahy, přílet do hlavního města Madagaskaru – Antananariva. Přesun 
do hotelu. Přenocování v hotelu v Antananarivu. 
 
19.10. – Den 3: Ranní přesun minibusem do NP Andasibe-Mantadia. Cestou zastávka u královského paláce 
Rova v Antananarivu (možná je jen prohlídka zvenčí), pěkná vyhlídka na město. Dále zastávka v chameleoním 
parku Peyrieras – mnoho druhů chameleonů z různých koutů Madagaskaru, gekoni, hadi, motýli… Odpolední 
návštěva soukromé rezervace – lemuřího ostrova Vakona Forest (mnoho druhů lemurů, skvělé fotografické 
příležitosti). Možnost noční prohlídky. Přenocování v  bungalovech v Andasibe. 
 
20.10. – Den 4: Celodenní návštěva části parku Mantadia – divoký primární les, lemuři, plazi… Možnost noční 
prohlídky. Přenocování v bungalovech v Andasibe. 
 
21.10. – Den 5: Ranní návštěva lesa okolo Andasibe – výprava za sifaky velkými (Propithecus diadema) a 
největšími lemury indri (Indri indri), příp. také návštěva přilehlé rezervace Analamazaotra. Odpoledne návrat 
do hlavního města. Přenocování v hotelu v Antananarivu. 
 
22.10. – Den 6: Ranní přesun minibusem do vesničky Miandrivazo. Cestou zastávka ve vesničce Betafo – 
katedrála, terasovitá rýžová políčka, výhledy, hrobky kmene Merina, praktikujícího obřady obracení kostí. 
Přenocování v hotýlku v Miandrivazo. 
 
23.10. – Den 7: Započneme třídenní plavbu po řece Tsiribihina. Poplujeme pohodlnou motorovou lodí se 
zastřešenou palubou. U břehů řeky budeme potkávat obyvatele přilehlých vesniček. Vodní ptactvo (volavky, 
ledňáčci, papoušci, orli aj.), lemuři... Možná uvidíme i krokodýla. Přenocování ve stanech na písčitém břehu 
řeky (oběd i večeře zajištěny – v ceně). 
 
24.10. – Den 8: Druhý den plavby na řece Tsiribihina. Možnost koupání pod vodopádem v jednom z přítoků 

Tsiribihiny. Přenocování ve stanech na písčitém břehu řeky (snídaně, oběd i večeře zajištěny – v ceně). 

25.10. – Den 9: Třetí, poslední, den plavby po řece Tsiribihina. Přesun džípy do městečka Belo sur Tsiribihina, 
přenocování v hotýlku v Belo s/T. (snídaně a oběd zajištěny – v ceně). 

Indri 



26.10. – Den 10: Džípy na sever do vesničky Bekopaka, vstupní brány do NP Tsingy de Bemaraha (UNESCO) – 
skalní les, oblast s unikátními vápencovými útvary ostrými jako břitva, vysokými několik desítek metrů. Trasy 
v parku jsou dobře uzpůsobené návštěvníkům. Návštěva části parku zvané Petits Tsingy. Možnost noční 
prohlídky. Přenocování v hotýlku v Bekopace. 
 
27.10. – Den 11: NP Tsingy de Bemaraha – část parku Grands Tsingy (okruhy Andamozavaky a Rano Tsara). 
Jeskyně, skalní bludiště, provazové mosty. Endemické rostliny (Pachypodium), lemuři, šelmička galídie. 
Nádherné vyhlídky z tsing. Možnost noční prohlídky. Přenocování v hotelu v Bekopace. 
 
28.10. – Den 12: NP Tsingy de Bemaraha – ranní plavba v pirogách přírodním kaňonem, který si mezi tsingami 
vyhloubila řeka Manambolo, hrobky vyhynulého kmene Vazimba. Přesun do rezervace Kirindy Forest – domov 
největší madagaskarské šelmy fosy (Cryptoprocta ferox)a endemického velkého skákajícího křečka. Noční 
prohlídka lesa. Přenocování v chatkách. 
 
29.10. – Den 13: Ranní návštěva Kirindy – lemuři sifakové malí (Propithecus verreauxi). Džípy do přímořského 
města Morondava, malované hrobky kmene Sakalava, cestou při západu slunce zastávka u ikonické Aleje 
baobabů. Přenocování v hotýlku v Morondavě. 
 
30.10. – Den 14: Přesun na letiště, přelet do města Toliara. Návštěva botanické zahrady Arboretum 
d'Antsokay: ukázka typického místního biotopu – trnitá suchá buš (Pachypodium, baobaby, Kalanchoe, Aloe, 
Didiereaceae, Euphorbia, Uncarina…). Přenocování v hotýlku v Toliaře. 
 
31.10. – Den 15: Ranní přesun do rybářské vesničky Anakao (nejprve volským povozem, poté motorovou lodí), 
volný den v Anakao (plavání, šnorchlování – možnost zapůjčení výbavy na místě). Možná procházka vesnicí 
Anakao, kde žijí lidé kmene Vezo. Mys s výskytem skořápek vyhynulého ptáka zvaného Aepyornis maximus. 
Jedno z nejbohatších míst co se týče avifauny – skvělé možnosti pozorování a focení ptáků. Přenocování 
v bungalovech v Anakao.  
 
1.11. – Den 16: Brzy ráno přesun pirogami na ostrůvek Nosy Ve – ptačí rezervace – ptáci faetoni červenoocasí 
(Phaeton rubricauda). Výborné fotografické možnosti! Možnost šnorchlování u korálového útesu u ostrůvku 
Nosy Ve – barevný podmořský svět. Volné odpoledne v Anakao. Přenocování v bungalovech v Anakao. 
 
2.11. – Den 17: Ráno návrat lodí do Toliary, přesun minibusem do města Ranohira, cestou hrobky kmene 
Mahafaly. Před Ranohirou zastávka u posvátného skalního okna La Fenetre de Isalo – magický západ slunce. 
Přenocování v hotelu v Ranohiře. 
 
3.11. – Den 18: NP Isalo – madagaskarský Grand Canyon – celodenní pochod parkem: pískovcové pohoří, 
bizarní skalní útvary hrající mnoha barvami, krásné výhledy, hluboké kaňony s přírodními jezírky (Piscine 
naturelle), endemické rostliny... Přenocování v hotýlku v Ranohiře. 
 
4.11. – Den 19: Ráno přesun do parku Anja – ráj lemurů kata (Lemur catta). Skvělé možnosti fotografování 
lemurů ve volné přírodě. Přesun do Ambalavao – návštěva manufaktury na výrobu papíru Antaimoro. 
Přenocování v hotýlku v Ambalavao. 
5.11. – Den 20: Ráno přesun džípy do NP Andringitra – monumentální žulové pohoří v centrální vrchovině 
ostrova. Úchvatná terasovitá rýžová plíčka kmene Betsileo. Dvoudenní pěší okruh v NP. Přenocování ve 
stanech v kempu u jezírka (nosiči a večeře zajištěna – v ceně). 

 
6.11. – Den 21: Druhý den v NP Andringitra – okruh Diavolana – nádherné výhledy, magická krajina, mechy a 
lišejníky, endemičtí ptáci (nosiči, snídaně a oběd zajištěno – v ceně). Přenocování v hotýlku v Ambalavao. 
 

7.11. – Den 22: Přesun do parku Ialatsara. Lemuři červenobřiší (Eulemur rubriventer) jsou k vidění hned u 
restaurace této rezervace. Výborné možnosti focení! Přenocování v jednoduchých lesních chatkách v rezervaci. 
 
8.11. – Den 23: Ranní výprava za vzácnými lemury sifaky Milne-Edwardsovými (Propithecus edwardsi). Po 
prohlídce přesun do Antananariva se zastávkou v městečku Ambositra, které je střediskem místních řezbářů. 
Možnost nákupu suvenýrů. Přenocování v hotýlku v Antananarivu. 
 

NP Tsingy de Bemaraha 

Dívky v Anakao 



9.11. – Den 24: Ráno přesun do Lemuřího parku poblíž hlavního města – mnoho druhů lemurů z různých částí 
Madagaskaru, vč. nádherných sifaků Coquerelových, vynikající možnosti focení. Návrat do hlavního města a 
návštěva trhů se suvenýry. Přenocování v hotýlku v Antananarivu. 
 

10.11. – Den 25; 11.11. – Den 26: Dle času ranní návštěva Krokodýlí farmy v Antananarivu (krokodýli, želvy, 
chameleoni…). Přesun minibusem na letiště, odlet a návrat do ČR. 
 

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 
Mezinárodní letenka do limitu 30.000,- Kč (včetně všech letištních tax), vnitrostátní letenka na trase 
Morondava - Tuléar do limitu 200 EUR (včetně všech letištních tax), veškerá doprava pronajatým minibusem, 
terénními vozy, loděmi a volskými povozy, ubytování v hotýlcích a bungalovech střední třídy (18x), v chatkách 
(2x), kempování v pronajatých stanech (3x), strava během plavby po řece Tsiribihina a během kempování (viz 
detailní program), specializovaní průvodci v národních parcích a rezervacích, místní vládní turistické poplatky, 
pojištění CK proti úpadku, český průvodce a místní anglicky mluvící průvodce k dispozici po celou dobu zájezdu. 
 

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: 
Strava neuvedená v detailním programu zájezdu (k objednání dle vlastního výběru ve všech ubytovacích 
zařízeních), vstupy do národních parků a rezervací dle programu (tj. cca 2.700 Kč), cestovní a storno pojištění, 
nápoje, spropitné a další výdaje osobní spotřeby, příp. vízum (při pobytu do 30ti dnů byl v roce 2014 vstup do 
země bezvízový). 
 

PRŮVODKYNĚ ZÁJEZDU: 
Ing. Monika Hrdinová 
 
Madagaskar je mou vášní. Od roku 2011 se na tento úchvatný ostrov opakovaně vracím i s klienty. Prostředí 
ostrova dobře znám. Vím, která místa stojí za to navštívit, kde najít ve volné přírodě zvířata a kde se nejlépe 
fotografují. 
 
K hladkému průběhu zájezdu přispívá i přítomnost zkušeného, léty prověřeného místního průvodce, a to po 
celou dobu pobytu na Madagaskaru. V předstihu před odletem dostanete podrobné informace k přípravě na 
Vaši cestu na Madagaskar. 

 
Kontakt:  
Cestovní kancelář Novalja s.r.o 
Starobrněnská 334/3 
602 00 Brno 
Email: hrdinova@novalja.cz 
Tel.: +420 603 207 703 
www.obrazkyzcest.cz (dovolená Madagaskar) 
www.novalja.cz (dovolená Chorvatsko) 

mailto:hrdinova@novalja.cz
http://www.obrazkyzcest.cz/
http://www.novalja.cz/

