
 

Pris pr person: 27 950,-  

Tillegg for enkeltrom 4 400,- 

 

Prisen inkluderer:  

 Flybilletter tur-retur Stavanger -  

Antananarivo, inkludert flyskatter (de 

kan endre seg).   

 All felles transport på Madagaskar. 

 Overnatting i dobbeltrom på  

Madagaskar inkludert fullpensjon med 

kaffe/te/vann og juice.  

 2 norske reiseledere. 

 

Prisen inkluderer ikke: 

 Vaksiner. 

 Visum.  

 Tips. 

 Øvrige måltider, annen drikke og inng-

angspenger og guide til nasjonalparker 

og andre attraksjoner.   

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

For mer informasjon og påmelding se: 

plussreiser.no/reiser/madagaskar19 

Reiseledere: Liv–Kirsti og Ronald Mong  

Liv-Kirsti og Ronald Mong har bodd på Madagaskar 

i flere år og er erfarne reiseledere. Begge har mye 

kunnskap og et stort hjerte for Madagaskar, og de 

behersker selvsagt det gassiske språket.  I dag er  

Ronald sokneprest i Sandnes og Liv-Kirsti er rektor 

på Maudland skole i Sandnes.  

Madagaskar 

Soloppgang og tropenatt   

04. - 19. oktober 2019 

 

Madagaskar, verdens fjerde største øy, lokker med 

kilometervis av hvite strender, unike nasjonal 

parker og noen av verdens merkeligste dyrearter.  

 



 

Dag for dag program 

(med forbehold om endringer) 

 

Fredag 04. oktober 

Fly fra Stavanger til Madagaskars hovedstad Antananarivo. Flybytte i Oslo og i Addis Abeba.  

 

Lørdag 05. oktober 

Ankomst Antananarivo i løpet av ettermiddagen. Vårt første møte med folket og livet i hovedstaden får vi på 

vår kjøre tur fra flyplassen inn til byen. Før middag rekker vi kanskje en liten spaser tur ut i byens gater.  

Overnatting på hotell i hovedstaden.  

 

Søndag 06. oktober 

Etter frokost og spennende inntrykk fra en millionby som våkner til liv, deltar vi som ønsker det på gudstjenes-

te i en av byens store kirker. Kirken blir full og gasserne kommer i sine fineste klær. En opplevelse. Etter lunsj 

går turen 170 km sørover til Antsirabe, ”den norske byen” på Madagaskar. En flott tur. Her vil vi se yrende liv 

langs veien, både med fotgjengere, syklister og oksekjerrer. Vi kjører langs høylandet og vil se ris- og grønn-

saksmarker, familiegraver og små og større landsbyer langs ruten. Framme i Antsirabe vil vi innkvartere oss på 

det som før var det gamle skoletunet, nå Lovasoa; et norsk-gassisk kultursenter som ligger sentralt i byen.  

 

Mandag 07. oktober 

Vi besøker en lokal kvinnebedrift som broderer duker og dåpsservietter til norske menigheter. Etter lunsj tar vi 
med oss ettermiddagskaffen og drar til den vakre Mangarano-høyden sør for byen og det gamle sykehuset for 

spedalske, veien opp til Mangarano kan være dårlig, om ikke bussen kommer seg opp det siste stykke, så spase-

rer vi den siste delen. Overnatting på Lovasoa. 

 

Tirsdag 8. oktober 

Vi får en omvisning på Lovasoa kultursenter. Etter lunsj tar vi en tur til vulkaninnsjøen Tritriva (forbehold frem-

kommelighet) og den vakre Betafo-dalen, hvor de første norske misjonærene slo seg ned i 1867. Overnatting på 

Lovasoa.  

 

Onsdag 9. oktober 

Vi forlater Antsirabe og kjører sørover. Vi stopper i treskjærerbyen Ambositra og på vei spiser vi lunsj i det fri. 

Sent på ettermiddagen ankommer vi regnskogen og Ranomafana nasjonalpark. Det vil være mulig å ta en kvelds-

tur i skogen for de som ønsker dette. Overnatting på hotell i regnskogen.  

 

Torsdag 10. oktober 

En morgenfrisk fottur i regnskogen (frivillig) der vi håper at vi får se lemurer. Vi kjører videre til provinshoved-

staden Fianarantsoa (Fianar). Ved ankomst Fianar sjekker vi inn før vi tar oss en tur i byen. Vi besøker blant an-

net presteskolen som ligger oppe på en av byens topper. Her ligger også flere gamle norske misjonsstasjoner. 

På kvelden blir det mini-konsert med et lokalt barnekor.  

 

Fredag 11. oktober 

En fantastisk biltur videre sørover til Baraland og Isalo-fjellene. Før vi forlater høylandet besøker vi et privat 

naturreservat hvor vi får se Maki lemurer. Turen fortsetter sør over og inn i en av Madagaskars mest kjente 

nasjonalpark Isalo, hvor vi overnatter.  

 
Lørdag 12. oktober 

En hel dag til å nyte de spesielle fjellene i nasjonalparken. Fottur i parken for de som ønsker dette.  

 

 

Søndag 13. oktober 

Turen fortsetter videre sørover. Vi får se de første baobab trærne, det blir varmere i været. Vi ankommer  

kystbyen Tulear hvor vi spiser lunsj. Etter lunsj går turen ut til ferieparadiset Ifaty, halvannen time nord for byen. 

Ferie og strandliv i Ifaty. Muligheter for snorkling, pirogtur, landsbybesøk og mye mer. Både vegetasjonen på land 

og livet i havet er kjent for å være unikt i denne verden. Ikke organisert felles program. Reiselederne er behjelpe-

lige med å avtale individuelle aktiviteter i samarbeid med hotellet. 

 

Mandag og tirsdag 14 og 15. oktober 

Flere ferieopplevelser og tid å være sammen med de andre deltakerne.  

 

Onsdag 16. oktober 

Vi får formiddagen i Ifaty før vi pakker koffertene og reiser tilbake til Tulear. Vi flyr tilbake til hovedstaden Anta-

nanarivo.  

 
Torsdag 17. oktober 

Vår siste hele dag på Solskinnsøya, med muligheter til å handle kunsthåndverk, besøke dronningslottet, kongeste-

det Ambohimanga og mye mer. Mulighetene er mange. Programmet for denne dagen bestemmes sammen med 

reiselederne under reisen. Felles avslutningsmiddag om kvelden. Overnatting i hovedstaden.  

 

Fredag 18. oktober 

Formiddagen i hovedstaden. Avreise fra Antananarivo etter lunsj. Flybytte i Addis Abeba.  

 

Lørdag 19. oktober 

Ankomst Oslo, flyr videre til Stavanger i løpet av formiddagen.  

 


