Madagaskar - V lemurjevi deželi, 17 dni
Hoteli 3*, kamp, polpenzion, razno
– avenija baobabov in kraški Tsingy
– križarjenje po reki Tsiribihina
– prijazni domačini, veličastna narava in skrivnostne živali

28.10.2022 do 13.11.2022
99 - Oskar Plus
"V lemurjevi deželi" je čutno in doživeto potovanje , ki vas mehko popelje po sicer
samobitni deželi. Na poti se nam ni potrebno povsem odreči udobju. Na potovanju so v
večjem delu vključene tudi večerje.
Potovanje po izgubljenem kontinentu je vstop v brezčasen svet. Tu ne najdemo
veličastnih palač in prelestnih templjev, saj vstopimo v stvarstvo največjega umetnika –
narave. Ponekod prvobitna in neokrnjena, spet drugje zaznamovana od človeške roke,
vendar vedno znova spreminjajoča in včasih zasanjana … Gozdovi se prelivajo v prostrane
savane s čredami zebujev, terasasta riževa polja in travnati osamelci žarijo v večerni
svetlobi, to so še vabljivi gorski masivi in skrivnostna jezera, rajske plaže in turkizno morje …
Večino rastlinskega in živalskega sveta najdemo samo na tem otoku. Je raj za opazovalce
živali, zlasti lemurjev in ptic. Posebnost je, da na otoku ni strupenih kač.
Malgaši ljubijo življenje! Navdušeni so nad njim, uživajo v njem, ga opazujejo in igrajo
glavno vlogo v njem! Tako močna je njihova življenjskost, da vanjo potegnejo tudi nas.
Vedno pripravljeni za klepet, za šalo in seveda za širok nasmeh, za glasbo in ples. Mešanico
18. samobitnih afro-azijskih plemen združuje starodavna vera v prednike … In na otok je
vredno priti že samo zaradi okusne malgaške kuhinje!
Prepustimo se svetu, kjer še vedno vladajo tabuji in kjer ljudje iščejo pomoč
vračev (ombiasa). Vse je povezano z vintano (usodo), ki jo lahko omili mpanandro (tisti, ki
dela dan). Tesno so povezani s predniki in živijo zato, da bi umrli in postali visoko spoštovani
predniki. Denarja ne vlagajo v banke, ampak ga hranijo za pogrebe in famadihano
(obračanje trupel umrlih). Če pa niso uspeli vsega potrošiti, pa raje povečajo čredo zebujev –
vrednost, ki je neodvisna od inflacije …
1. dan LJUBLJANA – ANTANANARIVO. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v
tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Antananarivo. Po pristanku
ureditev obmejnih formalnosti. Vožnja do hotela in namestitev. Nočitev. (letalo. H)

2. dan ANTANANARIVO – MIANDRIVAZO (400 km, 8 h) . Zajtrk. Še preden se ceste
dokončno napolnijo s citroeni in renaulti, zapustimo gnečo glavnega mesta in se napotimo na
jug. Prvi koraki v domače življenje, prvi zanimivi postanki na poti. Vas Behenjy je znana po
francoski delikatesi foie gras, prebivalci Ambatolampyja pa slovijo po tradicionalnih
malgaških izdelkih iz aluminija. Lakoto si lahko potešimo kar ob cesti, ni bolj slastne stvari od
svežega tropskega sadja. Pokrajina se ves čas spreminja, od travnatih pobočij do razgibanih
riževih polj s slikovitimi rdečimi hišicami v ozadju. Poglejte, kako perejo in sušijo perilo! Po
kosilu počivamo na avtobusu. Premagujemo pot na zahod, vse do Miandrivaza, najbolj
vročega mesta na Madagaskarju. Nastanitev v hotelčku v naravi. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan MIANDRIVAZO – TSIRIBIHINA (260 km, 5 h) . Zajtrk. Noro doživetje na obzorju!
Čaka nas skoraj 3-dnevno in 120 km dolgo križarjenje po reki Tsiribihina. Z barkami, ki so jih
nekoč uporabljali za transport tobaka, sproščeno plujemo po mirni reki. Ustavimo se v vaseh
ob poti, pozdravljamo domačine. Obiščemo slap, vmes pa nam kuhar pripravi slastno
malgaško kosilo. Popoldan se zasidramo na peščeni rečni obali, postavimo kamp in
prespimo v šotorih. Čista uživancija in enkratni občutki. (O, ZKV)
4. dan TSIRIBIHINA. Zajtrk. Nadaljujemo našo avanturo po meandrih reke Tsiribihina.
Priča smo pestremu dogajanju na reki – tradicionalni čolni, trgovanje, transport zebujev čez
reko s splavi. Plovbo presekamo z obiskom plantaže tobaka ter lekarno, ki jo vodijo nune. Iz
čolna pozorno spremljamo značilno rastlinstvo in živalstvo te dežele. V objektiv lovimo
lemurje, kameleone, netopirje, riževe terase, mahajoče domačine. Na strehi naše barke
počivamo, nastavljamo se soncu … Noč preživimo v kampu ob reki. (O, ZKV)
5. dan TSIRIBIHINA – BEKOPAKA (120 km, 3-5 h) . Zajtrk. Kmalu nas pozdravijo prvi
baobabi. Ja, prihajamo na zahodno obalo Madagaskarja. Poslovimo se od kapitana in
kuharja ter se izkrcamo v kraju Belo Tsiribihina. Pot nadaljujemo po cesti do Bekopake.
Odvisno od (predhodnega) dežja lahko pot traja od 3 do 5 ur. Nastanimo se v Bekopaki,
izhodišču za narodni park Tsingy de Bemaraha. (H, ZV)
6. dan BEKOPAKA - NARODNI PARK TSINGY – BEKOPAKA . Zajtrk. Nov najlepši dan
našega potovanja! Tokrat se vkrcamo v pirogo, tradicionalni malgaški čoln, ki ga uporabljajo
na reki Manambolo in iz katere si najlažje ogledamo jame in grobnice prvotnih prebivalcev
Vazimb. Presedemo se v đžipe, ki nas popeljejo do izhodišča za pohod po narodnem parku
Tsingy de Bemaraha. Gre za edinstven sistem kraških oblik, kot jih ne najdemo pri nas. Na
kamnitem gozdu špičastih in visokih stebrov z vmesnimi kanjoni je bujno rastje, na katerih
kameleoni lovijo žuželke in lemurji skačejo iz drevesa na drevo. Cel dan smo aktivno v
naravi. Sprehodimo se čez viseče mostove, gozd, podzemlje. Vrnemo se v hotel v Bekopaki.
(H, ZV)
7. dan BEKOPAKA – AVENIJA BAOBABOV – MORONDAVA (220 km, 8-10 h) . Zgodnji
zajtrk. Šele prvi teden ja za nami, nam pa se je že toliko zgodilo. Gremo naprej. Vožnja do
Morondave je dolga, a jo vmes razbijemo s prečkanjem reke Tsiribihina. Po njej smo se

seveda že pluli z barko, nismo pa je še prečkali z avtobusom na splavu. Predlaga se kosilo v
morda najboljši restavraciji na Madagaskarju z najokusnejšim steakom zebuja na svetu. Z
nekaj sreče še pred večerom prispemo na Avenijo baobabov, kjer smo priča sončnemu
zahodu ob teh nadresničnih drevesih. Fantastična scena, krasne fotografije, Madagaskar iz
razglednic. Od tam le še kratka pot do Morondave. Večerja in nočitev. (H, ZV)
8. dan MORONDAVA. Zajtrk. Privoščimo si prosti dan. Večerja in nočitev. (H, ZV)
9. dan MORONDAVA – ANTSIRABE (600 km, 8-10 h) . Zgodnji zajtrk. Baobabom
pomahamo v slovo in se napotimo nazaj v notranjost Madagaskarja. Na dolgi poti opravimo
nekaj naključnih postankov ob poti (iskalci zlata, tržnica zebujev … oz. na kar bomo pač
naleteli). V Antsirabe prispemo zvečer. Nekdaj zdraviliško mesto z najhladnejšim podnebjem
na otoku je bilo priljubljeno mesto misijonarjev, katerih vpliv je lepo viden na lokalni
arhitekturi. Območje danes slovi po poldragih kamnih, zato se odpravimo na pašo za dušo,
oči in denarnico: roževec, kamnita strela, citrin … Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.(H,
ZV)
10. dan ANTSIRABE – AMBOSITRA – RANOMAFANA (260 km, 5 h) . Zajtrk. Vožnja do
Ambositre, v malgaščini mesta rož, ki slovi po rezbarstvu. Dovolj časa bo tudi za kosilo in
spehod po mestecu, morda se zapletemo v pogovor z domačini. Ko smo pripravljeni na
odhod, nadaljujemo do Ranomafane. Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
11. dan RANOMAFANA – RANOHIRA (350 km, 6 h) . Zajtrk. Andao-andeha! Gremo, saj
nas najznamenitejši naravni park na otoku že nestrpno vabi na ogled. Sproščen dan v naravi
je poln presenečenj. Srečamo lemurje v naravi in spoznamo njihov način življenja. Kdo je
komu bolj zanimiv? Deževni gozd ponuja zatočišče številnim vrstam ptic, gekonom,
kameleonom, žabam, kačam, raznim insektom nenavadnih oblik … Tu najdemo tudi orhideje,
praproti, palme, gigantske bambuse … Hoja ne zahteva posebne kondicijske pripravljenosti.
Hodimo počasi, da se naužijemo narave. Potrebna je le pazljivost in stabilen korak, saj je na
nekaterih mestih (zaradi razmer v gozdu) spolzko. Potem pa z avtobusom nadaljujemo proti
Fianarantsoi. Ustavimo se pri lokalnih kovačih in občudujemo njihovo spretnost pri delu brez
“zaščitne opreme”. Vožnja čez vinogradniško območje Ambalavao. Poznopopoldanski
prihod v Ranohiro, ki slovi po skali iz jurskega obdobja. Večerja in nočitev. (H, ZV)
12. dan RANOHIRA – izlet v NP ISALO . Zajtrk. Ranohira je izhodiščna točka za vstop v
narodni park Isalo (gorski masiv iz peščenjaka), kjer rastejo redke in nenavadne endemične
rastline: pahipodiji, imenovani tudi slonja noga, pandanusi, aloje … Uživanje v lepotah tega
parka je gotovo eden izmed vrhuncev potovanja. Pokrajina je preprosto neverjetna in
spektakularna. Sprehoda po čudovitih kanjonih zlepa ne pozabimo, kot tudi ne kopanja v
naravnem bazenu, pogledov radovednih lemurjev in naših pogledov na modro in črno jezero.
Dan je pohajkovalno sproščen z obilico kopanja v naravnih bazenih s čisto tekočo izvirsko
vodo. Paziti je potrebno le, da ne utonemo v romantiki. Sprehodi kondicijsko niso zahtevni.
Območje je sveto za ljudstvo Bara, saj visoko v pečinah pokopavajo svoje prednike. Ker

umrlega pospremijo v svet prednikov z obilico ruma, se včasih zgodi, da zelo hitro sledi
naslednji pokop … Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
13. dan RANOHIRA – IFATY (250 km, 5 h) . Po zgodnjem zajtrku se napotimo proti morju.
Čaka nas vožnja skozi park Isalo do Ilakake, malgaškega divjega zahoda. V okolici mesta
iščejo safirje, upanje za boljše življenje. Ponovno se srečamo z baobabi. Tukaj živi pleme
Antandruji ali v prevodu trnasti ljudje, vajeni težkih naravnih razmer, prijazni in odprti ter hitre
jeze ali veselja. Okrog nas se namreč razteza povsem puščavsko površje. Bližje kot smo
morju, vse bolj vroče postaja. Vroče podnebje, vroče navade. Prečkamo ozemlje plemena
Mahafaly, ki je znano po kamniti gradnji grobnic z bogato poslikavo. Obiščemo še arboretum
Antsokay, kjer raste tipično rastje Madagaskarja z mnogimi endemičnimi in zdravilnimi
vrstami. Smo že v Toluarju, kjer se ponovno srečamo z oceanom. Kaj dobrega prigriznemo,
dan pa zaključimo v bližnjem Ifatyju, v hotelu ob morju z okusno morsko hrano. Nočitev.(H,
ZV)
14. dan IFATY. Zajtrk. Uživamo na morju. Prost dan lahko izkoristimo na več različnih
načinov. Lahko prevzamemo moto domačinov – “mora mora, počasi počasi” in poležavamo v
senci, ležimo na peščeni plaži, se kopamo v turkiznem morju. Lahko pa smo aktivni še naprej
in raziščemo bližnji koralni greben, lovimo ribe, šnorkljamo, se potapljamo (z doplačilom).
Odkrivamo lahko lokalne kulinarične specialitete, se sprehajamo po dolgi plaži in se
pomenkujemo s prijaznimi domačini. Osvežimo se z malgaško kokto – bon bon anglaise.
Pospremimo sončni zahod nad Mozambiškimi kanalom. Večerja in nočitev. (H, ZV)
15. dan IFATY – TULEAR – polet v ANTANANARIVO . Zajtrk. Dopoldan še izkoristimo za
počasen zajtrk in kopanje, nato pa se napotimo nazaj proti Tulearju. Tam obiščemo muzej ali
lokalno tržnico, zgodaj popoldan pa pravočasno na letališče, od koder poletimo proti
Antananarivu. Namestitev v hotelu. Do večerje morda še krajši sprehod po mestu.
Namestitev in nočitev. (H, ZV, letalo)
16.
dan
ANTANANARIVO
AKAMASOA
(vasica
Pedra
opeke)
ANTANANARIVO. Zajtrk. Odpeljemo se v bližnjo vas Akamasoa, kjer obiščemo misijonarje
Pedra Opeke (Pedra Opeke ne srečamo vedno, saj je pogosto na poti). Slike in doživetje, ki
nam gotovo ostanejo v spominu. Proti večeru se vrnemo v hotel in tam povečerjamo ter
obudimo vsa malgaška doživetja. Sledi vožnja na letališče. (ZV)
17. dan ANTANANARIVO – EVROPA – LJUBLJANA. . Polet preko vmesnega letališča
proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Potovanje lahko poteka tudi v nekoliko obrnjenem vrstnem redu ogledov oz.
spremenjenih letih.
Cenovni podatki:

Cena potovanja
po razpisnem programu

Redna cena
3150 EUR

Aktualna cena
3150 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 11 - 14 oseb

150,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 22 dni kritje S - posamično

65,00 EUR
300,00 EUR
4,56 %
30,76 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

39,00 EUR
5,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (445 EUR), prevoz na letališče, notranji let Tulear-Antananarivo, 13
nočitev v hotelih 3* na osnovi polpenziona, 2 nočitvi v kampu na osnovi polnega penziona,
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom ter lokalnimi sredstvi, 2,5-dnevno križarjenje s
kamp opremo, prevoz s 4×4 terenskimi vozili, obisk naselja Akamasoa pri v Antananarivu
(naselje Pedra Opeke), slovensko vodenje in lokalne vodnike, vstopnine za oglede po
programu, stroške organizacije in priprave potovanja.
VIZE: Vizum za Madagaskar (35 EUR) dobimo na mejnem prehodu. Potrebujemo vsaj 6
mesecev veljaven potni list, ki vsebuje dve prazni strani.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. Vse dodatne informacije o boleznih in predhodni zaščiti
lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, Zaloška 29, 1000
Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 23.05.2022
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:

Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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