MADAGASKAR
Wyspa Lemurów i Baobabów
16 dni
(samolot)
1 dzień
WARSZAWA
04:20
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina, strefa E, hala odlotów przy windzie.
06:20–08:50 Przelot samolotem rejsowym do Paryża.
10:40–22:15 Przelot samolotem rejsowym do Antananarivo (podatek turystyczny płatny na
lotnisku ok. 10 EUR/os).
2 dzień
ANTANANARIVO
ANDASIBE
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie Pałacu Królewskiego Ambohimaga. Przejazd na wschód w kierunku Andasibe – Parku Lemurów. Po drodze liczne postoje w celu podziwiania krajobrazów (wzgórza,
wodospady, pola ryżowe, urokliwe wioski). Kolacja.
3 dzień
ANDASIBE
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Wizyta w Parku Narodowym Mantadia i podziwianie urokliwych krajobrazów
wschodnich lasów deszczowych (lista UNESCO). Kolacja.
4 dzień
ANDASIBE
ANTANANARIVO
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Wizyta w Rezerwacie Analamazaotra, słynącego z lemurów (Indri Indri)
oraz wielu innych cennych gatunków fauny i flory typowych dla wschodniej części
wyspy tj. np. orchidee. Przejazd do Antananarivo. Kolacja.
5 dzień
ANTANANARIVO
MORONDAVA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie Pałacu Królowej (Rova Manjakamiadana). Przelot do Morondava. Zwiedzanie Morondava. Kolacja.
6 dzień
MORONDAVA
BELO
BEKOPAKA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przejazd w kierunku wioski Bekopaka, alejami baobabów, poprzez las Kirindy aż do
małej wioski rybackiej Belo. Dalej poprzez malownicze pola ryżowe do Bekopaka. Kolacja.
7 dzień
TSINGY
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. W dniu dzisiejszym główną atrakcją będą najsłynniejsze na Madagaskarze, wyjątkowe i przepiękne krajobrazy Parku Narodowego Tsingy (lista UNESCO). Spacery zakończymy podziwianiem niezapomnianego zachodu słońca! Kolacja.
8 dzień
BEKOPAKA
MORONDAVA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Powrót do Morondava. Po południu przystanek w słynnej Alei Baobabów. Kolacja.

9 dzień
MORONDAVA
ANTSIRABE
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przejazd do Antsirabe. Czas wolny na zwiedzanie słynnego kolonialnego miasteczka
rikszami. Kolacja.
10 dzień
ANTSIRABE
RANOMAFANA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przejazd na południe pośród przepięknych krajobrazów Betsileo. Przystanek w Ambositra gdzie zobaczymy wyroby typowego rękodzieła. Przyjazd do Ifanadiana. Kolacja.
11 dzień
RANOMAFANA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Zwiedzanie Parku Narodowego Ranomafana – najbardziej znanym i najpiękniejszym rezerwacie przyrody na Wyspie. Kolacja.
12 dzień
RANOMAFANA
ISALO
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przejazd do Ranohira poprzez Ambalavo, gdzie poznamy historię słynnego papieru
Antemoro. Kolacja.
13 dzień
ISALO
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Całodniowe zwiedzanie Parku Narodowego Isalo. W drodze powrotnej do hotelu
przystanek przy słynnym „Oknie Isalo” i podziwianie spektakularnych kolorów słońca! Kolacja.
14 dzień
ISALO
TOLIARA
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przejazd w kierunku wspaniałego miasta południa – Tulear. Po drodze
przystanek i wizyta w aboreteum Atnsokay. Po dotarciu do Ifaty czas wolny na plażowanie i eksploracje najpiękniejszej laguny na wyspie! Kolacja.

IFATY

15 dzień
IFATY
TULEAR
ANTANANARIVO
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Wizyta w Rezerwacie Reniala. Przejazd do Tulear i przelot do Antananarivo. Czas na zakupy i spacer po mieście, możliwość zakupu suwenirów na targu
Digue. Czas na odpoczynek przed wylotem. Kolacja.
16 dzień
ANTANANARIVO
00:55–10:45 Przelot samolotem rejsowym do Paryża.
13:05–15:20 Przelot na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie

WARSZAWA

UWAGI !!!
Wiza turystyczna jest wydawana na lotnisku w Antananarivo. Klient jest zobowiązany mieć przy sobie 2
kolorowe zdjęcia paszportowe (koszt ok. 25 EUR). Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty
powrotu i potrzebne są 3 wolne strony.
SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt. XI.2 "Warunków Uczestnictwa”).
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny
mogą ulec zmianie.
Na początku wycieczki należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę 500 EUR, stanowiącą dewizową
część ceny imprezy. Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne. Na napiwki dla kierowców / przewodników należy
przeznaczyć ok. 60 EUR. Zakwaterowanie w hotelach/lodge MID RANGE w pokojach dla 2 osób z łazienkami.
Transport w trakcie wycieczki mikrobusem. Ze względu na ostre krawędzie zaleca się buty na grubej podeszwie. Nie są
wymagane żadne szczepienia ochronne, zaleca się profilaktycznie zakup środków anty-malarycznych przed wyjazdem z
Polski lub aplikowanych na skórę środków odstraszających komary, oraz szczepienie przeciwko żółtej gorączce.
Wielkość grup min. 4 osobowe.

Termin imprezy:
11.10 – 26.10.2019

cena:
12 390 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1600 PLN

CENA ZAWIERA (PLN+EUR):











przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
przeloty wewnętrzne wg programu,
transport mikrobusem w trakcie trwania wycieczki,
zakwaterowanie w hotelach MID RANGE (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnego przewodnika w trakcie pobytu na Madagaskarze,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, obiady i kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:













obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
podatku turystycznego płatnego na lotnisku przy przylocie (10 EUR/os),
kosztu wizy na Madagaskar (ok. 25 EUR/os),
napojów do obiadów i kolacji,
zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków (60 EUR/os),
kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (124 PLN/os),
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa
choroby przewlekłej (320 PLN/os),
opcjonalnego ubezpieczenia leczenia następstw chorób przewlekłych (288 PLN/os),
wydatków natury osobistej,
innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

