RESEFÖRSLAG MADAGASKAR (Ifotaka och Manafiafy)

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 frukost hämtas ni av en chaufför för en transport tillbaka till flygplatsen. Ni fortsätter er resa med
flyg till Fort Dauphin (tar ca 3 timmar). En guide från Mandrare River Camp möter er på flygplatsen,
innan ni fortsätter till ert boende äter ni en tidig lunch i Fort Dauphin. Resan till er camp tar ca 4
timmar.
Ni bor 3 nätter på Mandrare River Camp inkl helpension. Er camp ligger vid Mandrarefloden, de
rymliga tältrummen har badrum och terrass. Lodgen har en liten pool.
På sen eftermiddag beger ni er ut med guide och andra gäster för en vandring i Zenavoskogen. Här har
ni chans att se de fantastiska lemurerna. Lemurer som gör sig redo för natten och nattligt aktiva
lemurer som börjar vakna till liv.
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 fortsätter ni att utforska området. Med båt eller till fots (beroende på hur djup floden är) korsar
ni Mandrarefloden för att komma till skogen, där ni har chans att se t ex ringsvanslemurer och
Verreauxs sifakor. Den sistnämnde kallas ibland för den dansande lemuren.
Lunch intas på er lodge och därefter har ni tid att slappa vid poolen tills det på sen eftermiddag är dags
att bege sig ut i naturen. På med skorna igen och till fots tar ni er till taggskogen, sacred spiny forest,
där ni utforskar den unika flora och fauna som finns här. Den lokala stammen Antandroy ser detta
område som en viloplats för deras förfäder och en lokal guide ger er en inblick i stammens kultur och
seder.
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Dag 4
Tidigt på morgonen gör ni en promenad i den s.k taggskogen. Njut av den stillhet som råder, se solen
gå upp och lyssna till fåglar som vaknar till liv. För den fågelintresserade finns ett antal endemiska
arter att hålla utkik efter, t ex löpkoua, tofskouaoch och vanga. Ni återvänder till er lodge där
frukosten är framdukad, smakar extra gott efter en tidig morgonpromenad.
Dagen bjuder på ett besök på en lokal marknad alternativt en lokal by. Senare på eftermiddag samlas
ni för en drink i solnedgången, vissa kvällar kommer dansare från stammen Antandroy. Sång och dans
är en viktig komponent i deras kultur.

Dag 5
Idag byter ni boende.
Ni startar morgonen med en frukost som består av färsk frukt, croissanter, bröd, flingor och ägg.
Därefter beger ni er för att möta lokalbefolkningen och lära er lite om ”Stitch project”. Ett projekt som
startade för att ge kvinnor ur stammen Antanosy en hållbar försörjningsmöjlighet, genom att lära dem
brodera, engelska mm.
På eftermiddagen utforskar ni mangroveskogen per båt, skogen sträcker sig från Manafiafy till Fort
Dauphin. Mangroven som växer mellan land och hav är ett viktigt ekosystem för människan, klimatet
och livet i havet.
Ni bor 3 nätter på Manafiafy Beach & Rainforest Lodge med helpension. Här bor ni i bungalows i
regnskogen, bara några meter från strandkanten. Regnskogen har ett rikt djurliv och är hem till olika
arter av lemurer, fåglar, kameleonter, ödlor och andra reptiler.

Dag 6, 7
Två heldagar på lodgen. Olika turer ingår i er vistelse som t ex regnskogspromenader med chans att se
lemurer, när de söker efter föda, hoppande från gren till gren. Den fågelintresserade har många
endemiska fågelarter att spana efter, t ex tofskoua, kroknäbbsvanga och jättekoua.
En tur för att se Madagaskars största fladdermus, ” the flying fox”. Under dagen vilar de, hängande
upp och ner i träden, och i skymningen fyller de himmeln när alla, som på given signal, flyger i väg för
att söka föda.

Dag 8
Efter en tidig frukost kör ni tillbaka till Fort Dauphine och flyger tillbaka 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. Hemresa
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