RESEFÖRSLAG MADAGASKAR (Mantadia nationalpark och Anjajavy)

Dag 1
Ni flyger med t ex Air France (dagflyg) till Madagaskars huvudstad Antananarivo. Här möts ni av en
engelsktalande guide som kör er till ert hotell. Tana, som befolkningen kort och gott kallar sin
huvudstad, är en smått kaotisk stad med ett myller av människor och trafik.
Övernattning i Antananarivo inkl halvpension

Dag 2
Efter en tidig frukost hämtas ni av er guide och resan går österut mot Andasibe – Mantadia
nationalpark, det tar ca 4 timmar att köra. Under resan passerar ni risfält, små byar, fruktförsäljare
längs med vägen mm. Ni är framme på ert hotell i tid för lunch.
Boende 2 nätter på Mantadia Lodge som ligger en bit utanför parken. Denna lodge öppnades 2018
och ligger på en höjd med utsikt över regnskogen. Här finn en pool samt litet spa.
På eftermiddagen gör ni en promenad i VOI reservatet, en privat park som drivs av de lokala byborna.
Här har du chans att se de fantastiska lemurerna och i parken finns t ex indri och sifaka men även
kameleonter och olika endemiska fåglar.
I Madagaskar finns olika lemurarter som skiljer sig åt till utseende, storlek och beteende. Från små
muslemurer och ringsvanslemurer till dansande sifakor. En del arter, t ex den stora indrin, tillbringar
sitt liv högt uppe i träden medan andra lever i regnskogens undervegetation. Gemensamt för arterna
är att de är gruppdjur, honorna står ofta högst i rang och de livnär sig på gröna blad och frukter.

Dag 3
Idag står Mantadia Nationalpark på programmet, tar ca 1½ timma att köra dit, med er har ni en
picknicklunch. Ni utforskar parken utforskar till bil och fots och spanar efter lemurer, som t ex
utrotningshotade diademsifakor och svartvit vari. Parken är en guldgruva för naturälskare, med många
ovanliga däggdjur, reptiler och fåglar. Det blir en picknicklunch vid Rianasoavattenfall innan ni vandrar
tillbaka till bilen och återvänder till er lodge.
På kvällen väljer ni kanske att göra en nattpromenad, med en lokal guide.

Dag 4
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Denna morgon besöker ni Perinet reservatet som är välkänt för sin population av Indri, som är den
största bland lemurerna. Den blir runt en meter hög och är känd för sin högljudda sång, som kan höras
på upp till ca tre km avstånd. Indrins ansikte ser nästan ut som en överraskad teddybjörn, med stora
runda ögon och stora Musse Pigg liknande öron. Det är en av de få djurarter som inte kan överleva i
fångenskap.
Det finns 10 andra lemurarter i reservatet och den fågelintresserade har chans att se olika fågelarter
som t ex klättervanga och sammetsasit. I reservatet finns även olika orkidéearter. Efter lunch kör ni
tillbaka till Antanananrivo. Boende 1 natt i Antananarivo inkl halvpension.

Dag 5
Efter en tidig frukost körs ni till flygplatsen för flyg till Anjajavy. Vid ankomst möts ni för en transport
till er lodge.
Ni bor 3 nätter på Anjajavy Lodge som är en mycket fin och har 24 villas samt stor saltvattenpool.
Lodgen ligger på Madagaskars nordvästra kust, på en halvö, vid en strand, omgiven av ett
naturreservat.
Reservatet är hem till olika arter av lemurer, som t ex den karismatiska coquerels sifakan. Här finns
även kameleonter, kolobrier, fladermöss och Madagaskars största rovdjur, Fossan. Denna ser nästan
ut som en avlång katt och är mycket bra på att klättra i träd.

Dag 6
Denna morgon beger ni er ut på en promenad längs med vad man kallar ”the crab highway”. Här ser ni
de stora baobabträden, håriga krabbor, exotiska och färgglada fåglar, som t ex paradismonark och
Souimangasolfågel.

Dag 7
En lång promenad längs med vad man kallar “The Giant’s causeway and the Kings Avenue”. Ett
område med urgamla baobabträd, lemurer som t ex coquerels sifakan. Denna lever i grupper om ca 10
individer och har anpassat sig till ett liv i trädkronorna, men kommer ofta ner till marken där de ibland
studsar runt som en ”minikänguru”.

Dag 8
En transport tillbaka till flygplatsen. Flyg till Antananarivo. Vid ankomst möts ni för en transport till ert
hotell. Övernattning i Antananarivo inkl halvpension.

Dag 9
Frukost och i god tid före avresa hämtas ni för en transport till flygplatsen och hemresa.
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