
Op reis naar Madagascar met:



22-DAAGSE APENHEUL & MATOKE TOUS REIS  
"Een prachtige reis langs alle parken en het hoogland, een grote verscheidenheid aan 

lemuren, natuurbescherming in Sahamalaza en een troprisch einde op Nosy Be"

Bijzonder aan deze reis!

 » Bezoek aan natuurbeschermingsproject voor de blauwoogmaki in het Sahamalaza National Park

 » Bezoek aan maar liefst 5 andere natuurparken met enorme veelzijdigheid aan natuurschoon. U zult ontzettende veel 

halfapen spotten en de diversiteit van de landschappen en � ora en fauna beleven

 » Prachtige afsluiting op het tropische eiland Nosy Be

 » Deze reis wordt aangeboden in samenwerking met Apenheul ter bescherming van de blauwoogmaki’s op Sahamalaza 

(Madagascar). Op deze reis wordt geen winst gemaakt door Apenheul en Matoke 

Tours. Bovendien zullen beide organisaties voor elke deelnemer een bedrag van 50 

euro (samen 100 euro) schenken dat ten goede komt aan dit project

Sfeervolle budget-middenklasse accommodaties

Tijdens deze groepsreis overnacht u in sfeervolle middenklasse accommodaties (met eigen 
sanitaire voorzieningen), door Matoke Tours geselecteerd. Overdag geniet u van de natuur en in de namiddag en avond van 
een lekker drankje en diner. Nagenoeg alle accommodaties zijn op basis van Bed & Breakfast, maar sommigen bieden alleen 
halfpension of volpension (dit staat vermeld in het voorstel).

BB  =  Bed & Breakfast (ontbijt)  HB =  Halfpension (ontbijt & diner) 
FB  =  Volpension (ontbijt, lunch & diner)

Engels- of Franstalige chauffeur/gids en vervoer

Het vervoer van dag 2 tot en met dag 15 vindt plaats in een Hyundai County. U wordt begeleid door een ervaren Engels- of 
Franssprekende chauffeur en een Nederlandstalige begeider. Beide zijn zeer ervaren met het vervoeren van toeristen op 
Madagascar.

Excursies en activiteiten

Madagascar is een actieve wandelbestemming. De excursies en activiteiten op Madagascar zijn haalbaar voor iedereen die 
goed ter been is. Wandelingen in de nationale parken zijn over het algemeen op vlakke of licht stijgende ondergrond. Ook 
is de duur van elke wandeling aan te passen aan uw wensen. Alle activiteiten worden begeleid door lokale professionele 
Engelstalige gidsen. Natuurlijk zijn water, zonnebrand en een goed paar wandelschoenen altijd van belang bij elke tocht. 
Ook zullen er tijdens uw reis een hoop kleine interessante stops worden gemaakt, om u zoveel mogelijk van de cultuur en 
Malagasy gebruiken mee te geven.

Deze reis wordt aangeboden in samenwerking met Apenheul ter bescherming van de blauwoogmaki’s op Sahamalaza 

Tijdens deze groepsreis overnacht u in sfeervolle middenklasse accommodaties (met eigen 

wezelmaki



APENHEUL, BLAUWOOGMAKI'S EN ECOTOERISME!

Helaas is er de afgelopen jaren heel veel bos gekapt op 

Madagascar. De bevolking is erg arm en om te overleven 

moesten zij wel bos kappen en op dieren jagen. Het 

leefgebied van de blauwoogmaki is grotendeels verwoest 

en er zijn nog maar kleine stukken bos over. Als er nu 

niets gedaan wordt zullen ook deze laatste stukken bos 

verdwijnen!

De blauwoogmaki staat in de top 25 van de meest 

bedreigde primatensoorten ter wereld. In Apenheul leven 

ook blauwoogmaki’s en het dierenpark probeert middels 

internationale fokprogramma’s bij te dragen aan behoud van deze diersoort. Bovendien wil Apenheul deze diersoort 

in het wild  helpen. Daarom zet het park zich samen met de organisatie AEECL (een overkoepelende organisatie van 

Europese dierentuinen) in om de laatste blauwoogmaki’s in het wild te beschermen. 

Er zijn al enkele successen geboekt. Zo is het gebied nu of� cieel tot een Nationaal Park verklaard en wordt er intensief 

met de lokale bevolking samengewerkt. Het doel is de leefomstandigheden voor de lokale bevolking te verbeteren, 

zodat zij niet nog meer bos hoeven te kappen en niet meer op de prachtige blauwoogmaki hoeven te jagen. Ook zijn er 

rangers actief en worden onderzoekers ingezet om de situatie in kaart te brengen. Hun aanwezigheid zorgt er al voor 

dat de bevolking niet langer op dieren jaagt, maar er is meer nodig. Nog niet alle bossen worden beschermd en er is echt 

weinig werkgelegenheid.

Matoke Tours en Apenheul hebben de handen ineen geslagen om ecotoerisme te stimuleren. Met een bezoek aan dit 

gebied helpt u de mensen direct aan extra inkomsten. Zij krijgen een gedeelte van de entree voor het National Park 

en er zijn mensen nodig die koken, toeristen begeleiden en praktische zaken verzorgen. Meer inkomsten voor de lokale 

bevolking betekent minder druk op het bos en de dieren. En als de lokale bevolking ziet dat toeristen speciaal voor de 

blauwoogmaki’s komen dan zullen zij ook minder snel jagen.   

Als toerist is het absoluut de moeite waard om dit gebied te bezoeken. Uiteraard komt u oog in oog te staan met de 

blauwoogmaki, maar u zult zelf zien wat er aan natuurbescherming gedaan wordt. Zo bezoekt u het onderzoekerskamp 

en één van de dorpen, zodat u zelf kunt ervaren wat het project inhoudt. Uniek, kleinschalig en een echte once in a 

lifetime experience!
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UITGEBREIDE REISROUTE

DAG 1 • AANKOMST IN ANTANANARIVO
WELKOM OP MADAGASCAR!    

Na aankomst op het vliegveld van Antananarivo wordt u naar uw hotel in de buurt van 
het vliegveld gebracht. Waarschijnlijk komt u laat aan op het vliegveld, dus zult u een 
goede nachtrust nodig hebben.

Accommodatie: Susie’s Place of Au bois verts
Reistijd: 15 minuten
Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 2 • TULEAR

Een waarschijnlijk vroege vlucht brengt u naar de kust van het kanaal van Mozambique, in het plaatsje Tulear. Na een half uurtje 
rijden langs de kust komt u aan bij het mooi gelegen Caliente Beach Hotel. Caliente heeft bungalows op het strand, een mooi 
zwembad en vele activiteiten op het terrein. En een hele goede keuken!
U verblijft maar een nacht in Caliente Beach, de volgende morgen gaat de uw mooie reis beginnen.

Accommodatie: Caliente Beach
Reistijd: Vlucht van 1,5 uur. Transfers van 1 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 3 & 4 • ISALO NATIONAL PARK 

Een halve dag rijden langs uitgestrekte vlaktes van Madagascar brengt u naar de Grand Canyon van Madagascar, 
Isalo National Park. Onderweg stop u bij het kleine park Zombitse. Dit is een mooie introductie van de 
bijzondere flora en fauna van het droge zuiden van Madagascar. In Zombitse zult u een korte wandeling 
maken en kans hebben om de Verreaux sifaka, bruine maki en de ringstaartmaki te spotten.  
Na dit bezoek en een picknick-lunch reist u verder naar Isalo National Park. Dit landschap is een wonderlijke 
mix van diepe canyons, groene oases, zandsteen formaties en open vlaktes. Hier bent u heel dicht bij de 
historie van de aarde!

De komende twee dagen staan in het teken van dit prachtige gebied. Op dag 4 zult u de hele dag in het park 
doorbrengen. In Isalo heeft u kans om de ringstaartmaki’s, de bruine maki en de Verreaux sifaka te spotten. 

Samen met uw gids doorkruist u Isalo National Park. Vergeet niet uw zwembroek mee te nemen voor een 
verfrissende duik in een van de natuurlijke zwembaden. Tijdens uw wandeling zal een bbq-lunch worden geserveerd tussen de 
‘hongerige’  lemuren.

U overnacht in een mooi gelegen lodge 
aan de rand van het park met zwembad.

Accommodatie: Ranche d'Isalo
Reistijd: 4 à 5 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

Na aankomst op het vliegveld van Antananarivo wordt u naar uw hotel in de buurt van 
het vliegveld gebracht. Waarschijnlijk komt u laat aan op het vliegveld, dus zult u een 

Een waarschijnlijk vroege vlucht brengt u naar de kust van het kanaal van Mozambique, in het plaatsje Tulear. Na een half uurtje 

Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 3 & 4 • 

Een halve dag rijden langs uitgestrekte vlaktes van Madagascar brengt u naar de Grand Canyon van Madagascar, 
Isalo National Park. Onderweg stop u bij het kleine park Zombitse. Dit is een mooie introductie van de 
bijzondere flora en fauna van het droge zuiden van Madagascar. In Zombitse zult u een korte wandeling 
maken en kans hebben om de Verreaux sifaka, bruine maki en de ringstaartmaki te spotten.  
Na dit bezoek en een picknick-lunch reist u verder naar Isalo National Park. Dit landschap is een wonderlijke 
mix van diepe canyons, groene oases, zandsteen formaties en open vlaktes. Hier bent u heel dicht bij de 
historie van de aarde!

De komende twee dagen staan in het teken van dit prachtige gebied. Op dag 4 zult u de hele dag in het park 
doorbrengen. In Isalo heeft u kans om de ringstaartmaki’s, de bruine maki en de Verreaux sifaka te spotten. 

Samen met uw gids doorkruist u Isalo National Park. Vergeet niet uw zwembroek mee te nemen voor een 
verfrissende duik in een van de natuurlijke zwembaden. Tijdens uw wandeling zal een bbq-lunch worden geserveerd tussen de verfrissende duik in een van de natuurlijke zwembaden. Tijdens uw wandeling zal een bbq-lunch worden geserveerd tussen de 

U overnacht in een mooi gelegen lodge 

Verreaux sifaka



DAG 5 & 6 • TSARANORO VALLEI 

Madagascar wordt in tweeën gedeeld door een hoge bergrug. Het middelpunt 
hiervan is het Andringitra gebergte. De oostkant ervan is erg groen en nat onder 
invloed van de Indische oceaan, de westkant droog en warm vanwege de winden 
die van Afrika komen. 

Na een rit van ongeveer vijf uur arriveert u in de Tsaranoro Vallei ten westen van 
deze hoge kam. U overnacht twee nachten in een onvoorstelbaar mooi gelegen 
bungalowkamp op basis van vol pension. Vanaf hier kunt u de volgende dag prachtige 
bergtochten en wandelingen ondernemen. En dat doet u onder begeleiding van 
een lokale gids die u meeneemt naar de mooie plekjes van dit natuurgebied.

U overnacht in Camp Catta, wat niet voor niets deze naam heeft. Rondom 
dit park leeft namelijk een familie ringstaartmaki’s (Lemur catta) die graag eten 
komen pikken uit de keuken van deze lodge;  een mooi moment voor close-
up foto’s! 
 
Accommodatie: Camp Catta
Reistijd: 4 à 5 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 7 & 8 • RANOMAFANA NATIONAL PARK

Na het ontbijt reist u verder over de Route National 7 naar het Ranomafana National Park. Onderweg zullen we verschillende stops 
maken bij lokale ambachtslieden onderweg.  

Het park van Ranomafana kreeg wereldwijde bekendheid in de jaren tachtig toen er een nieuwe lemurensoort werd ontdekt: 
de gouden bamboemaki. Ranomafana heeft maar liefst 12 lemurensoorten in het park. Zo heeft u kans op de eerder genoemde 
gouden bamboemaki, de grote bamboemaki, grijze bamboemaki, zwartwitte vari, roodbuikmaki, roodkopmaki,  Milne-Edwards' 
sifaka. En nachtdieren als de Peyrieras wolmaki, grote vetstaartmaki, aye-aye, Rufous muismaki en kleintandwezelmaki. Naast deze 
lemuren leven er in dit park veel soorten kameleons, kikkers en gekko’s.  

Heel de voormiddag van dag 4 trekt u erop uit om deze en andere lemuren te spotten in het park. Uiteraard onder begeleiding van 
een bekwame gids. ’s Middags kunt u genieten van een warmwaterbad in het nabijgelegen kuuroord.  
In de avond of de volgende ochtend  kan er een wandeling gemaakt worden om ook hier de nachtactieve dieren te spotten. U 
verblijft in een eenvoudige lodge in het dorpje Ranomafana. 

Accommodatie: Chez Gaspard
Reistijd: 6 à 7 uur
Maaltijden: Bed & breakfast
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bungalowkamp op basis van vol pension. Vanaf hier kunt u de volgende dag prachtige bungalowkamp op basis van vol pension. Vanaf hier kunt u de volgende dag prachtige 
bergtochten en wandelingen ondernemen. En dat doet u onder begeleiding van 

Ringstaartmaki

Zwartwitte vari

Milne-Edwards' sifaka



DAG 9 & 10 • ANTSIRABE

Een mooie rit brengt u verder naar het platteland van Antsirabe. 
Onderweg zult u het landschap en het leven zien veranderen. U reist namelijk dieper in 
de Aziatische cultuur van de Merina en de Betsileo. De verschillende kleuren groen van 
de rijstvelden, de pittoreske lokale bouwstijl en het plattelandsleven zullen u regelmatig tot 
stoppen brengen om wat mooi foto’s te maken.
De volgende dag heeft u uitgebreid de tijd om een in de buurt gelegen kratermeer te bezoeken 
en een wandeling te maken over het platteland van Antisrabe. Ook kunt u in Antsirabe een 
ritje maken in een pousse-pousse taxi en gezellig een biertje drinken in een van de vele lokale 
barretjes.
U overnacht in een Guesthouse op 7 kilometer buiten de stad Antsirabe. Het wordt gerund 

door een  Nederlandse vrouw die hier al jaren woont en zich inzet voor de weeskinderen in de 
regio. 

Accommodatie:  Residence Madalief
Reistijd:  5 à 6 uur
Maaltijden:  Bed & breakfast

DAG 11 & 12 • ANDASIBE NATIONAL PARK

Vandaag komt u terug in Antananarivo waar u oostwaarts richting Andasibe National Park reist. 
U waant zich ineens in de Provence. Zigzaggend door de beboste heuvels, langs riviertjes en 
picknickplaatsen daalt u af naar Andasibe National Park. 
Het hoogtepunt van Andasibe National Park is de indri; de grootste lemurensoort die nog 
bestaat. U zult versteld staan van het kabaal dat deze primaat maakt om met zijn soortgenoten te 
communiceren. Naast de indri is ook een van de hoogtepunten de diadeemsifaka. Verder leven 
er verschillende soorten lemuren en ook kameleons, gekko’s, kikkers en de bijzondere girafkevers. 
Onderweg zult u een stop maken bij Peyras, een verzamelaar van amfibieën en reptielen. U zult de 
mogelijkheid hebben om veel amfibieën en reptielen te zien die op Madagascar leven. De lunch zal 
plaatsvinden op een van de picknickplaatsen aan de rand van de weg. 
U kunt ‘s avonds ook nog een wandeling maken, zodat u kans maakt de nachtactieve dieren van 
Andasibe te spotten.
De overnachting vindt plaats in een mooi gelegen, middenklasse bungalowkamp aan de rand van 
het park
 
Accommodatie: Grace Lodge
Reistijd:  7 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 13 • ANTANANARIVO

Vandaag rijdt u op het gemak terug naar Antananarivo waar u wederom 
overnacht bij hetzelfde hotel als bij aankomst. Vanavond zullen we een leuk 
restaurant in de buurt opzoeken voor een goed diner.

Accommodatie: Susie’s Place of Au bois verts
Reistijd: 5 uur
Maaltijden: Bed & breakfast
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regio. 

Accommodatie:  Residence Madalief
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DAG 9 & 10 • 

Een mooie rit brengt u verder naar het platteland van Antsirabe. 
Onderweg zult u het landschap en het leven zien veranderen. U reist namelijk dieper in 
de Aziatische cultuur van de Merina en de Betsileo. De verschillende kleuren groen van 
de rijstvelden, de pittoreske lokale bouwstijl en het plattelandsleven zullen u regelmatig tot 
stoppen brengen om wat mooi foto’s te maken.
De volgende dag heeft u uitgebreid de tijd om een in de buurt gelegen kratermeer te bezoeken 
en een wandeling te maken over het platteland van Antisrabe. Ook kunt u in Antsirabe een 
ritje maken in een pousse-pousse taxi en gezellig een biertje drinken in een van de vele lokale 
barretjes.
U overnacht in een Guesthouse op 7 kilometer buiten de stad Antsirabe. Het wordt gerund 

DAG 11 & 12 • 

Vandaag komt u terug in Antananarivo waar u oostwaarts richting Andasibe National Park reist. 
U waant zich ineens in de Provence. Zigzaggend door de beboste heuvels, langs riviertjes en 
picknickplaatsen daalt u af naar Andasibe National Park. 
Het hoogtepunt van Andasibe National Park is de indri; de grootste lemurensoort die nog 
bestaat. U zult versteld staan van het kabaal dat deze primaat maakt om met zijn soortgenoten te 
communiceren. Naast de indri is ook een van de hoogtepunten de diadeemsifaka. Verder leven 
er verschillende soorten lemuren en ook kameleons, gekko’s, kikkers en de bijzondere girafkevers. 
Onderweg zult u een stop maken bij Peyras, een verzamelaar van amfibieën en reptielen. U zult de 
mogelijkheid hebben om veel amfibieën en reptielen te zien die op Madagascar leven. De lunch zal 
plaatsvinden op een van de picknickplaatsen aan de rand van de weg. 
U kunt ‘s avonds ook nog een wandeling maken, zodat u kans maakt de nachtactieve dieren van 
Andasibe te spotten.
De overnachting vindt plaats in een mooi gelegen, middenklasse bungalowkamp aan de rand van 
het park

Accommodatie: Grace Lodge
Reistijd:  7 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

De overnachting vindt plaats in een mooi gelegen, middenklasse bungalowkamp aan de rand van 
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Indri

Diadeemsifaka



DAG 14 • ANKARAFANTSIKA 
NATIONAL PARK
Vandaag gaat u heel vroeg uit de veren voor een lange rit naar Ankarafantsika National Park. Bij een supermarkt zult u een 
picknick inslaan zodat u onderweg ergens kunt picknicken. 

Ankarafantsika National Park is pas officieel geworden in 2002. De naam Angakrafantsika betekent in de lokale taal ‘hill of 
spines’. Het bestaat uit 130.000 hectaren droog en nat loofbos en het Ravelobe-meer dat vol zit met krokodillen. Er zitten hier 
8 lemurensoorten, waaronder de Coquerel sifaka, die u makkelijk zult spotten bij de ingang van het park. Ook kunt u hier veel 
vogels spotten, zoals de blauwe vanga. 

U verblijft in een middenklasse lodge aan de rand van het park.

Accommodatie:  Blue Vanga Lodge
Reistijd:  10 uur    
Maaltijden:      Bed & breakfast

DAG 15 • ANTSOHIHY 

Deze ochtend gaat u met een lokale gids het park verkennen. Na de wandeling en een lunch rijden we verder noordwaarts 
richting de stad Antsohihy. Hier stoppen we voor een tussenovernachting. U overnacht hier bij een degelijk hotel in het stadje. 
Hier kunt u ’s avonds het stadje verkennen en een biertje pakken op een van de terrasjes en het lokale leven aan u voorbij zien 
gaan.

Accommodatie: Hotel in Antsohihy
Reistijd: 7 à 8 uur
Maaltijden: Bed & breakfast

DAG 16 & 17 • SAHAMALAZA 
NATIONAL PARK 

Per boot reizen we vandaag door het Sahamalaza National Park. We stappen op in de 
haven van Antsohihy en varen in een aantal uur naar open zee. Dit is een unieke ervaring 
die maar weinig toeristen hebben gedaan. We varen dwars door de mangrove tot aan 
het kanaal van Mozambique. In Marovato staat AEECL ons op te wachten voor een forse 
wandeling naar ons kamp van vanavond. Gedurende deze twee dagen neemt u een kijkje in 

Per boot reizen we vandaag door het Sahamalaza National Park. We stappen op in de 
haven van Antsohihy en varen in een aantal uur naar open zee. Dit is een unieke ervaring 
die maar weinig toeristen hebben gedaan. We varen dwars door de mangrove tot aan 
het kanaal van Mozambique. In Marovato staat AEECL ons op te wachten voor een forse 
wandeling naar ons kamp van vanavond. Gedurende deze twee dagen neemt u een kijkje in 
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de wereld van natuurbescherming. U bezoekt het onderzoekerskamp en ontdekt wat onderzoekers allemaal doen. Een bezoek 
aan één van de dorpjes behoort ook tot het programma. U zult zien hoe belangrijk het is om met de lokale bevolking samen 
te werken. Uiteraard wandelt u door de bossen en kunt u de blauwoogmaki’s spotten, die vaak in groepjes van 4 tot 10 dieren 
leven. Een unieke ervaring! 
U overnacht op het terrein van AEECL in eenvoudige tenten met bedden en gedeeld sanitair. Deze bevinden zich op een 
prachtige plek en direct aan de rand van het bos waar de blauwoogmaki leeft. Op deze dagen is het eten inbegrepen en zal er 
in het kamp voor u gekookt worden.

Accommodatie: AEECL
Reistijd:  8 uur
Maaltijden: Volpension 

 

DAG 18, 19 & 20 • NOSY BE

Na het ontbijt wordt u naar de kust gereden waar u per boot verder gaat naar het paradijselijke Nosy Be; het eiland van de 
parfums. U meert aan in de baai van Madirokely, waar u in een prachtige lodge verblijft dicht bij het gezellige plaatsje Ambatoloaka. 
Op dag 19 brengt u een bezoek aan  Lokobe National Park, waar u op zoek gaat naar de zwarte maki. Het is ook een zeer 
bedreigde diersoort die de bescherming hard nodig heeft. Ook kunt u als er nog tijd is een bezoek brengen aan het prachtige 
marinepark Nosy Tanikely. Hier kunt u ook zwemmen met zeeschildpadden en snorkelen rond het koraal van het eiland. Een 
heerlijke lunch wordt hier geserveerd op het strand met krab en garnalen!  
U overnacht in Villa Valiha lodge waar u ‘s middags ook een wandeling kunt maken en een ergens anders kunt lunchen of dineren.

Accommodatie: Villa Valiha
Reistijd:  2 uur
Maaltijden: Bed & breakfast 

DAG 21 • VLUCHT NAAR
 ANTANANARIVO

In de loop van de dag brengt een transfer u naar de luchthaven voor uw 
binnenlandse vlucht naar de hoofdstad. U overnacht in een goed hotel 
midden in de stad. Chalet des Roses ligt midden in de stad, dus vanuit hier 
kunt u makkelijk de hoofdstad verkennen. 

Accommodatie: Chalet des Roses
Reistijd:  3 uur
Maaltijden: Bed & breakfast 

 DAG 22 • LAATSTE DAG IN ANTANANARIVO

Vandaag een vrije dag in de gezellige hoofdstad Antananarivo! 
We hebben een dagkamer voor u geboekt zodat u vandaag 
rustig de stad kunt verkennen en einde middag de tijd heeft om 
u op te frissen en spullen te pakken voor de retourvlucht. 
In de loop van de avond wordt u naar Antananarivo Airport 
gebracht waar uw vlucht net na middernacht zal vertrekken. 
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prachtige plek en direct aan de rand van het bos waar de blauwoogmaki leeft. Op deze dagen is het eten inbegrepen en zal er 

Na het ontbijt wordt u naar de kust gereden waar u per boot verder gaat naar het paradijselijke Nosy Be; het eiland van de 
parfums. U meert aan in de baai van Madirokely, waar u in een prachtige lodge verblijft dicht bij het gezellige plaatsje Ambatoloaka. 

Blauwoogmaki



PRIJZEN & IN- EN EXCLUSIEF

Hieronder vindt u een overzicht van de prijs van deze reis en de posten die in- en exclusief zijn in de prijs.                     

PRIJZEN • PER PERSOON
De prijs per persoon   € 2.250,-
o.b.v. een dubbel/twin kamer

De toeslag voor een single reiziger  € 400,-
bij bezetting van een eenpersoonskamer

INCLUSIEF • IN DE PRIJS

• Alle accommodaties, zoals vermeld in het reisschema, in sfeervolle door Matoke Tours geselecteerde accommodaties
• Volpension op dag 16 en 17, de overige nachten op basis van bed & breakfast
• Alle excursies beschreven in het reisschema, tenzij 'optioneel' is vermeld
• Alle entreegelden voor de Nationale Parken
• Vervoer in professioneel 4WD vervoer
• Nederlandstalige gids en Engels- of Franssprekende chauffeur
• Alle transfers tussen lucht- en zeehavens en hotels
• Binnenlandse vlucht van Antananarivo naar Tulear en van Nosy Be naar Antananarivo

inbegrepen excursies
• Bezoek Zombitse National Park (dag 3)
• Bezoek + lunch Isalo National Park (dag 4)
• Bezoek Tsaranoro Vallei (dag 6)
• Bezoek Park Anja (dag 7)
• Bezoek + avondwandeling Ranomafana National Park (dag 8)
• Bezoek Tritriva meer (dag 10)
• Avondwandeling (dag 11)
• Bezoek Andasibe met indri en diadeemsifaka (dag 12)
• Bezoek aan Ankarafantsika (dag 15)
• Volle dag mee met AEECL en wandeling naar de blauwoogmaki’s (dag 17)
• Bezoek aan Lokobe National Park (dag 19)
 
Inbegrepen vervoer
Dag 1 - Transfer naar Hotel
Dag 2-15 - (+ 2 heen- en terug reisdagen) Hyundai Country
Dag 16 - Boottransfer van Antsohihy naar Marovato
Dag 18 - Boottransfer van Sahamalaza naar Nosy Be
Dag 21 - Binnenlandse vlucht met Air Madagascar en transfer naar Antananarivo
Dag 22 - Transfer naar Airport

EXCLUSIEF • NIET IN DE PRIJS

• Internationale vlucht (Graag kijken we samen met u naar de meest gunstige internationale vluchten. Wij adviseren u te vliegen met Air 
France via Parijs of met Kenya Airways via Nairobi) 

• Persoonlijke uitgaven/souvenirs en fooien
• Visum (à 34 euro voor een verblijf van 30 dagen. Te verkrijgen bij aankomst op Madagascar)
• Maaltijden en drankjes
• Optionele excursies

Let op! Er is nog niets gereserveerd of geboekt. Indien de hotels die in de reisbeschrijving zijn opgenomen niet beschikbaar zijn, zal Matoke Tours in overleg met 

u op zoek gaan naar evenwaardige hotels.

Hiernaast vindt u de kostprijs van deze reis voor 2017. 
Per boeker wordt nogeens 100 euro gedoneerd aan 
het Sahamalaza project door Apenheul en Matoke 
Tours! De reis gaat door vanaf 6 personen. 

Volle dag mee met AEECL en wandeling naar de blauwoogmaki’s (dag 17)

Dag 21 - Binnenlandse vlucht met Air Madagascar en transfer naar Antananarivo

Blauwoogmaki



EXTRA NOTE

De actuele prijzen voor deze reis vindt u bij ons op de website.
Een aantal van onze accommodaties heeft maar een beperkt aantal kamers. Dat heeft zeker zijn charme (kleinschalig en romantisch) 
maar ook een nadeel: het is belangrijk voor ons om er snel bij te zijn en tijdig te boeken. Indien een accommodatie is volgeboekt dan 
boekt Matoke Tours een accommodatie in dezelfde prijs- en kwaliteitscategorie. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg.

Het is gebruikelijk op Madagascar dat er accommodatie(s) op de wachtlijst komen te staan. Matoke Tours boekt in dit geval een 
alternatieve accommodatie, mocht de wachtlijst bij de eerste keuze opgeheven worden dan boekt Matoke Tours alsnog de eerste 
keuze.

Ook zoeken we graag een passende intercontinentale vlucht voor deze privéreis voor u. KLM / Air France is de beste verbinding 
maar ook Air Madagascar vliegt naar Antananarivo, dus zoeken we voor u de beste vluchten die aansluiten op het reisschema.  Alle 
binnenlandse vluchten worden door Matoke Tours geboekt.

Spreekt deze reis u aan, maar heeft u toch nog enkele vragen? De Madagascar specialisten staan graag voor u klaar om u verder te 
informeren! Mail uw vragen naar info@matoketours.nl of bel naar 073-6123364




