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Madagaskar is een van de zeer bedreigde
wereldwonderen, vanwege de bijzondere
diversiteit aan flora en fauna. Madagaskar ligt
400 km uit de oostkust van Afrika, 1600 km
lang, 400 km op zijn breedst. De bergrug die
noord-zuid over het eiland loopt, geeft neerslag
in het oosten vanwege aanlandige wind van de
Indische Oceaan. Hierdoor zijn er tropische
bossen in het oosten en droge vegetaties in het
zuidwesten. Van de 280 vogelsoorten op
Madagaskar zijn er 115 endemisch (en 22 bijna
endemisch), met vijf unieke vogelfamilies,
namelijk de mesites, asities, cuckoo-rollers,
vanga's en de ground-rollers. Madagaskar is
bovendien beroemd door het voorkomen van
lemuren, maki's en reptielen. Twee derde van
alle bekende kameleonsoorten in de wereld
komen voor op Madagaskar.
Hoogtepunten van dag tot dag (zonder lange
lijsten vogelsoorten, het ontdekken hiervan
hangt immers mede af van onze eigen
scherpte):

Dag 1 – 7 december: Vlucht naar
Antananarivo / Aankomst Tana.
Bij aankomst in Antananarivo (afgekort Tana )
wacht de chauffeur je op en vervoert je naar
hotel Bois Vert niet ver gelegen van het
vliegveld.
Op het vliegveld dient er betaald te worden
voor een toeristenvisum voor alle nietMalagasy onderdanen. Een vergoeding van
80.000 Ariary (ongeveer € 30) wordt gevraagd
aan elke persoon die een toeristenvisum van
30 dagen of minder wil verkrijgen. Daarnaast
zal een toeristenbelasting van 10 euro worden
gevraagd. Deze betalingen worden rechtstreeks
bij aankomst op de luchthaven geïncasseerd
(alle belangrijke valuta worden geaccepteerd).
Wisselgeld wordt terug gegeven in Malagasy
Ariary als je wilt.

Dag 2 – 8 december: Rit naar Andasibe.
Na het ontbijt vertrek je oostwaarts naar het
dorpje Andasibe, ca. 3 ½ uur rijden. Bij
Andasibe ligt het Perinét Park, een
natuurreservaat waar de Indri leeft. De Indri is
de grootste van de halfapen, ook wel lemuren
genoemd en hij kan een leeftijd bereiken van
maar liefst 80 jaar. Ze hebben een wat
slungelachtige manier van bewegen en
klampen zich vast aan bomen. Hun kreten en
gezang zijn tot wel drie kilometer in de
omgeving hoorbaar. Alle
regenwoudspecialiteiten komen hier voor,
waarbij we speciaal op zoek gaan naar Scaly,
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Pitta-like, Rufous-headed en Short-legged
Ground-Rollers, naar Red-tailed, Whiteheaded en Nuthatch Vanga en de spectaculaire
Madagascar Cuckoo-Shrike. Langs een paar
bosrivieren komen White-throated Rails voor
en soms de Madagascar Crested Ibis.
Je overnacht in een bungalow Feon ny Ala
gelegen aan de rivier vlakbij de ingang van het
park.
Optioneel: Onderweg passeer je ’Pereiras’ een
kleinschalige reptielenfarm waar allerlei
soorten kameleons in schitterende kleuren te
zien zijn. ( kan ook op dag 4 bezocht worden)

tegenover Feon ny Ala bungalows. Er kan ’s
avonds ook langs de randen van het Perinét
park gewandeld worden.. of een bezoek aan het
iets verder gelegen Vakona reservaatje gelegen
bij het Vakona hotel waar lemuren van dichtbij
zijn te zien.

Dag 4 – 10 december: Rit terug naar
Tana.
Je rijdt terug naar de hoofdstad en overnacht
in het eenvoudige Guesthouse Chez Jeanne
gelegen aan de rand van stad met uitzicht over
de rijstvelden niet ver van de weg die naar
Ankaranafantsika Nat. Park gaat, ca. 4 uur
rijden.
Dag 5 - 11 december: Rit naar het
Ankaranafantsika National Park.
Je vertrekt naar Ankaranafantsika, ca. 8 uur
rijden. Het is een gebied met veel vogels en nog
niet zoveel bezocht door toeristen. Je
overnacht in een bungalow aan de rand van
een meertje waar veel bijzondere vogels langs
komen om te baden.
Dag 6/7 - 12/13 december: Verkenning
Ankaranafantsika National Park.
Dit uitgestrekte park wordt veel bezocht door
wetenschappers, het bevat een dicht en droog
semi-loof verliezend woud. Planten in het
droge seizoen laten een deel van hun bladeren
vallen om water te besparen, iets wat heel
zeldzaam is op Madagaskar en in de rest van de
wereld. Het park wordt beheerd in
samenwerking met de dorpelingen die een deel
van de inkomsten krijgen.

Dag 3 – 9 december: Verkenning Perinét
Nationaal park.
Als het licht begint te worden word je gewekt
door het gekrijs van de Indri en na een vroeg
ontbijt breng je een bezoek aan het nationale
park Perinét. De wandelingen die je kunt
maken variëren van een paar uur tot een halve
dag.
Optioneel: Een avond excursie in het
kleinschalige Mitsjino park gelegen schuin

Vanuit het woud stromen rivieren die
onderbroken worden door stuwdammen. De
gehele economie hangt van deze regio af, dit
gebied is de op één na grootste graanschuur
van Madagaskar.
Overnachting in Ankaranafantsika National
Park bungalows.
Dag 8 - 14 dec Vlucht naar Tana / Rit
naar Antsirabe.
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In de loop van de ochtend vlieg je terug naar de
hoofdstad waar de bus klaarstaat en je
zuidwaarts reist. De rit gaat naar het hoogland
naar de voormalige kuurstad Antsirabe ca. 3 ½
uur rijden.
Je overnacht in bungalows Coleur Café gelegen
in het centrum, er is een mooie binnentuin en
het heeft een goed restaurant.
Antsirabe werd vroeger het Vichy van
Madagascar genoemd. Het ligt tussen de
rijstvelden en terracottakleurige huizen die het
landschap bepalen van het hoogland. De
inwoners van dit gebied zijn de Merina, de
grootste etnische groep op Madagascar. Een
bezoek aan de lokale markt is en aanrader,
daar gebeurt van alles en kun je goed zien wat
er allemaal van de hooglandvelden afkomt.

staat Ambositra bekend om zijn houtsnijwerk
wat vanuit de omliggende dorpen wordt
aangevoerd.
Ranomafana is een klein dorp waar de Franse
inwoners van Fianarantsoa en omstreken zo nu
en dan een bad namen in één van de thermale
bronnen. Ranomafana betekent in het
Malagassisch heet water. Je overnacht in hotel
Manja gelegen vlakbij het dorpje Ranomafana
aan de rand van het park.

Dag 9 – 15 december: Antisrabe en rit
naar Ranomafana.
Je kunt de ochtend zo invullen als je zelf wenst.
Antsirabe staat bekend om zijn door
mankracht voortgetrokken loopriksja’s, ook
wel pousse-pousses genoemd.
Optioneel: Je kunt je voor een paar euro rond
laten rijden en de sfeer opsnuiven van deze
toch wel bijzondere stad waar veel draait om
een paar duizend pousse pousse mannen die
veelal nog blootsvoets hun kar trekken. Zelf
een fiets huren of een wandeling met een gids
behoort ook tot de mogelijkheden. Er liggen
een aantal meren net buiten Antsirabe die
zeker de moeite waard zijn om te bezoeken,
overleg gerust even met de chauffeur.
Via het stadje Ambositra gaat de rit oostwaarts
naar het 41500ha grote en prachtige
Ranomafana National Park. ; ca. 5 ½ uur
rijden. Ambositra ligt in een zeer vruchtbare
streek en wordt bewoond door de Betsileo, de
beste rijstverbouwers van Madagascar.De
eerste migranten uit Zuid – Oost Azië brachten
rijst mee naar Madagascar, het Malagassische
woord voor rijst is vary. Op de moerasgronden
in de dalen wordt de methode van de natte
rijstbouw toegepast ’horaka’ en op de hellingen
gebruikt men het tavysysteem oftewel de droge
rijstbouw. Onder normale omstandigheden
kan men twee keer per jaar oogsten met wat
geluk oogsten ze soms drie keer per jaar. Ook
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Dag 10 – 16 december: Verkenning
Ranomafana National Park.
’s Ochtends na het ontbijt breng je een bezoek
aan het tropische regenwoud gelegen op een
hoogte tussen de 600 en 1400 meter. Het heeft
een grote verscheidenheid aan plant - en
diersoorten en trekt wetenschappers uit de
hele wereld. Het regent er in alle jaargetijden
en het wordt er zelden heet. Bij een bezoek aan
het park zijn goede wandelschoenen met
profiel een must, de paden kunnen soms nat en
glibberig zijn In dit park leven maar liefst
twaalf soorten lemuren. Je kunt hier
verschillende wandelingen maken; ze variëren
van een paar uur tot een halve dag.
Optioneel: Vlakbij het dorp bevindt zich een
warmwaterbad, prettig om je spieren wat los te
maken.
Dag 11 – 17 december: Rit naar
Ambalavao
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In de loop van de ochtend gaat de rit naar
Ambalavao, ca. 3 ½ uur rijden. Hier wordt
volgens een eeuwenoud procedé een
papiersoort gemaakt die onder de naam
Antaimoropapier bekend is geworden. De
Antaimoro zijn afstammelingen van Arabische
migranten en vervaardigen papier met behulp
van de technieken die de Arabieren uit hun
vaderland hadden meegebracht.
Je overnacht in Homestay La Varanque
Betsileo mooi gelegen met uitzicht naar
rotsgebieden en je voelt hier de weidsheid van
de vallei. Er is een klein zwembad waar het
goed toeven is. Onderweg passeer je de
universiteitsstad Fianarantsoa.
Optioneel: Als je wilt kun je een bezoek
brengen aan het atelier van de beroemde
Mallagasische fotograaf Pierrot Men. Hij
maakt schitterend werk en het is ook mogelijk
om foto’s te kopen. Bezoek aan de
papierfabriek. Bezoek aan het Anja Parkje waar
en kolonie ringstaart lemuren leeft ( kan ook
op dag 12)

een gebied voert met prachtige rotsformaties.
Het zuiden en westen van Madagascar, waar de
steppen zich uitstrekken tot aan de horizon is
bij uitstek het land van de zeboe. In deze
streken leeft meer dan de helft van de tien
miljoen zeboes die Madagascar rijk is. De
bevolking komt van heinde en verre om hun
vee te verhandelen. Hier kun je zien en
meemaken wat zich allemaal afspeelt in het
land van de zeboe die oorspronkelijk uit India
komt en door de vroegste migranten vanuit
Azië naar Afrika en Madagascar meegenomen.
Overnachting in het bungalow Isalo Ranch
prachtig gelegen met uitzicht naar het Isalo
Massief. Er is een leuk niet al te groot
zwembad.
Dag 13 – 19 december: Verkenning Isalo
Park.
Het Isalo-gebergte is een immens
natuurgebied van geërodeerde
zandsteenformaties waar je goed kunt
wandelen. Het droge klimaat in dit gebied
verschaft weinig mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een uitbundige plantengroei.
Vanaf de weg lijkt het landschap kaal en dor,
maar wanneer je te voet het gebergte intrekt
zie je pas hoe bijzonder de plantenwereld hier
is.
Er zijn diepe Canyons, grotten, rivieren en
natuurlijk lemuren waaronder de witte Sifaka
(de danser onder de lemuren) die hier leeft en
goed vindbaar is. Je kunt kiezen uit
verschillende routes en ook kun je routes
combineren als je fit bent. Een bezoek aan de
Piscine Naturelle is zeker de moeite waard, een
paradijselijk zwembad met daaromheen
weelderige tropische vegetatie. Vergeet niet om
je zwemkleding mee te nemen. De route naar
de Canyon des Singes (maki-kloof) is voor de
liefhebber van lemuren een must.
Overnachting in bungalow Isalo Ranch.
Dag 14 – 20 december : Rit via Zombitse
naar Tulear

Dag 12 – 18 december: Rit naar Isalo
National Park.
De rit gaat verder naar het kleine plaatsje
Ranohira gelegen aan het Isalo massief, ca. 5
½ uur rijden. Het is een mooie rit die je door

Na een vroeg ontbijt gaat de reis verder
zuidwaarts naar de stad Tulear, ca. 3 ½ uur
rijden in het zuidwesten van Madagascar. Het
landschap is hier open, met spectaculaire
soorten die vrij algemeen zijn. Langs de kust
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maken we kans op Krabplevier en de zeldzame
Madagascar Plover.
Je brengt een bezoek aan het Zombitse park
waar vogels en lemuren zijn te spotten. Omdat
het hier overdag erg heet kan worden starten
de excursies hier in ieder geval al voor
zonsopgang.
Ten zuiden van Zombitse iets voor Tulear
passeer je een paar Mahafaly graven. De
Mahafaly is een volk met een sterke
voorouderverering; ze versieren hun
graftombes met schilderingen die episodes
voorstellen uit het leven van de overledenen.
Dit kustgebied van Madagascar wordt
bewoond door de Vezo vissers, een subgroep
van de Sakalava bevolking uit het westen. Men
denkt dat ze uit Afrika komen maar hun dialect
en hun cultuur is beïnvloed door Azië. Hun
bijnaam “nomaden van de zee” kregen ze van
de Fransen, ze brengen de helft van hun leven
door op zee. Overnachting in hotel Victory
gelegen aan de rand van de stad. Het hotel
heeft een groot zwembad.
In het bizarre landschap van het binnenland
van Ifaty, noordelijk van Tulear, het
zogenaamde spiny forest bevinden zich enkele
van Madagaskars meest bijzondere soorten, de
Subdesert Mesite en Long-tailed Groud-Roller.
Hier hebben we ook kans op Thamnornis
Warbler, Banded Kestrel, Grey-headed
Lovebird en Running en Green-capped Coua,
Archbold's Newtonia en Sickle-billed en
Lafresnaye's Vanga.

een uur naar Anakao vaart. De zee kan wel
eens wat ruw zijn dus houd daar rekening mee.
Je overnacht aan bungalow Longo Vezo
gelegen aan zee.
Dag 16/17 - 22/23 december: Vrije
invulling van de dagen aan zee.
Deze dagen kun je zo invullen zoals je zelf
wenst; vanuit het hotel kun je excursies boeken
als je wilt. Er is ook een duikschool waar je
snorkelapparatuur kunt huren en het
achterland herbergt veel vogels. Voor de kust
ligt het kleine eilandje Nosy Ve, hier kun je
goed snorkelen. Overnachting in bungalow
Longo Vezo.
Dag 18 - 24 december: Terug naar
Tulear.
Per boot keer je terug naar Tulear vanwaar je
in de loop van de middag terugvliegt naar de
hoofdstad. Daar staat de chauffeur klaar en
brengt je naar het hotel gelegen in het centrum
van de stad naar hotel Belvedère.
Dag 19 – 25 december: De hoofdstad
Tana.
Op deze laatste dag kan je nog een bezoek
brengen aan het Tsarasoatra park. ’s Middags
kun je de dag zo invullen zoals je zelf wenst. De
hotelkamer blijft tot je beschikking vandaag. In
de loop van de avond word je naar het
vliegveld gebracht voor de terugvlucht naar
Amsterdam.
Optioneel: City wandeltocht van 2 uur door de
stad. Tana is de hoofdstad van een land
waarvan de bevolking ontstaan is uit een
versmelting van Afrikaanse en Aziatische
mensen. De stad werd oorspronkelijk gebouwd
op twaalf heilige heuvels en op elke heuvel
heerste er een andere koning. Inmiddels
beslaat Tana maar liefst achttien heuvels
temidden van een glooiend landschap met aan
de randen van de stad de rijstvelden.

Dag 15 – 21 december : Per boot naar
Anakao.
Vroeg in de ochtend word je naar de haven
gebracht waar een boot klaarligt die je in ruim
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Dag 20 – 26 december: Aankomst
Amsterdam
Gidsen in de nationale parken van
Madagascar: Bij de ingang van alle nationale
parken staan gidsen waarmee je het park gaat
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verkennen. Op Madagascar is het verplicht om
een lokale gids te huren. Overleg van te voren
welke route je wilt doen, er zijn verschillende
routes en wandelmogelijkheden van licht tot
zwaar. De routes en prijzen van de gidsen
staan veelal aangegeven op een groot bord bij
de bezoekerscentra. Kun je dit niet vinden
vraag er dan naar voor je aan een wandeling
begint. Als je specifieke wensen hebt maak dit
dan kenbaar aan de chauffeur zodat hij bij
aankomst kan gaan zoeken naar een passende
opgeleide gids.

Foto´s van Gert Huijzers en Tsara Travel

Madagascar is één van de armste landen ter
wereld. Het land heeft groot gebrek aan goede
infrastructuur. Soms zijn wegen plotseling
niet meer begaanbaar waardoor de route ter
plekke bijgesteld moet worden. Wie zich
positief en flexibel opstelt, zal kunnen
terugkijken op een unieke reis.
De vliegtijden van de binnenlandse vluchten
kunnen nog wel eens veranderen en brengen
daardoor soms veranderingen in het
reisprogramma met zich mee. De rij-uren zijn
effectieve rij-uren, in en rondom Tana staan
dagelijks files dus bij het binnenkomen en
verlaten van de stad kan het wel es allemaal
wat langer duren.

Duur: 20 dagen
Vertrek: 07/12/2018
Prijs: EUR 3200, Reisleider: Nederlandstalige reisleider, Frank
Saris en lokale vogelgidsen.
Kennismakingsmoment tijdens de Landelijke
Dag van Sovon, laatste zaterdag november.
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