
PRIS    24.400,-/NOK* 

Tillegg for enkeltrom      3.100,-/NOK 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo - Antananarivo t/r. 

• All felles transport på Madagaskar. 

• Overnatting i dobbeltrom inkl. fullpensjon. 

• 2 norske reiseledere. 

• Vann i bussen (en vannflaske pr dag). 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Reiseforsikring. 

• Vaksiner. 

• Visum (pr. i dag 25 Euro). 

• Drikke. 

• Tips. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på : 

www.plussreiser.no/reiser/madasommertur2018 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

* Med forbehold om mindre justeringer som følge 

av avgiftsendringer, valuta endringer og/eller 

transportkostnader. 

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

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

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

Reiseledere: 

Lilliann Våje er født i Norge men vokst opp på Madagaskar. Hun kom til 

Norge som student, og jobber nå i Digni, tidligere Bistandsnemda.  

Per Ivar Våje er fra Arendal og jobber nå i Kirkerådet.  

Begge er utdannet på NMBU på Ås, og har jobbet med landsbyutvikling for 

NMS både I Etiopia og på Madagaskar. De har tre barn på 12-15 år som    

hadde sine første år på Madagaskar og også blir med på turen.  

Familien har siden 2012 bodd I Spydeberg. 

 

Kost og losji: Standard på overnattingsstedene vil variere 

fra fine gjestehus til enklere bungalower eller hytter. 

18. juli - 1. august 2018   

Reiseledere:  Lilliann og Per Ivar Våje 

     

Sommertur til Madagaskar 

Sjiraffbille fra Ranomafana 



Bli med oss til Madagaskar, den fantastiske og merkverdige øya vi er så knyttet til og som vi så gjerne vil vise 

frem. En unik sjanse for en ferie med gode opplevelser, fascinerende natur og møter med herlige mennesker og 

sjeldne dyr. 

Madagaskar er verdens fjerde største øy og like lang som Norge fra Kristiansand til Nordkapp. Her har dyre- og 

plantelivet utviklet seg atskilt fra Afrika over millioner av år. Derfor er naturen på Madagaskar helt unik, og  

flertallet av både dyre- og planteartene finnes ikke andre steder på kloden. 

Lovasoa gjestehus 

 

1.dag: Onsdag  18. juli   Oslo - Addis Abeba 

Utreise fra Oslo på ettermiddagen med mellomlanding i Addis 

Abeba. Det er mulig å reise fra andre byer i Norge. 

2.dag: Torsdag 19. juli   Addis Abeba - Antananarivo 

Vi lander i Antananarivo (Tana), en typisk Afrikansk hovedstad. 

Fra flyplassen går turen inn i sentrum hvor vi overnatter. Dagen 

avsluttes med et godt måltid og hvile etter flyturen.  

3.dag: Fredag 20. juli   Antananarivo - Antsirabe 

Turen går sørover med buss til Antsirabe «den norske 

byen» (170 km, ca. 4 timer) gjennom høylandets flotte og varierte 
landskap; rismarker, grønnsaksenger og fruktdaler. Spesielle hus 

og livlige landsbyer. Vi tar oss god tid underveis og nyter det  

vakre landskapet og et imponerende jordbruk.  

Antsirabe er Madagaskar tredje største by. Her har hundrevis av 
nordmenn bodd gjennom 150 år. Vi bor på gjestehuset til  

Lovasoa kultur- og kompetansesenter (se bilde under det gassiske 
flagget), et nyskapende senter som drives av Den gassisk-
lutherske kirke (FLM) og NMS. Beliggenheten er unik, midt i by-

ens sentrum. Her er det mulig å spille tennis, volleyball og fotball.   

4.dag: Lørdag 21. juli   Antsirabe 

Vi besøker attraksjoner og prosjekter i Antsirabe. Reiseleder  
Lilliann vokste opp på jordbruksskolen Tombontsoa, like utenfor 

Antsirabe. Hun kjenner skolen og byen bedre enn de fleste.  

Familien Våje bodde også fire år i Antsirabe.    

5.dag: Søndag 22. juli   Antsirabe 

På søndag deltar vi på gudstjeneste i en av byens kirker. Om  

ettermiddagen besøker vi flere en av byens kjente attraksjoner.  

6.dag: Mandag 23. juli   Antsirabe - Ranomafana 

Vi forlater Antsirabe og kjører et stykke sørover gjennom kupert  
terreng før vi tar østover og inn i regnskogen til Ranomafana  

nasjonalpark. Nasjonalparken er en av de mest besøkte nasjonal-
parkene på øya. Hele 12 lemurarter har blitt observert i dette 

området. På kvelden kan de som ønsker bli med på en nattsafari i 
skogen. Ranomafana betyr varmt vann, om bassenget er åpent, så 

rekker vi kanskje et bad i de naturlige varme kildene.  

7.dag: Tirsdag 24. juli   Ranomafana - Ifanadiana  t/r 

Landsbybesøk i Ifanadiana, sør for Ranomafana. Det var i dette 

området familien Våje bodde og arbeidet i tre år. Vi bruker dagen 
sammen med deres venner, og besøker noen av stedene der de 

arbeidet med integrert landsbyutvikling, forebyggende helse, lese– 
og skriveopplæring, landbruk og miljø.  

 
8.dag: Onsdag 25. juli   Ranomafana - Manakara 

Dagen begynner med en fottur i regnskogen.  

Turen dag for dag 

(Vi tar forbehold om endringer i programmet.) 

Mulighetene er store til å se sjeldne orkideer, sjiraffbiller (se 

bilde på fremsiden)flere lemurarter og mye mer.  Neste 
etappe tar oss helt til kystbyen Manakara. Overnatting i 

enkle bungalower ved kysten der eieren snakker norsk.  

9.dag: Torsdag 26. juli   Manakara 

For denne dagen kan vi tilby to ulike utflukter:  

En gruppe kan dra den legendariske vekkelsesbyen Anka-

ramalaza. Her startet Nenilava-vekkelsen som fremdeles 
preger den gassiske kirken. Turen inn til landsbyen tar et par 

timer på til dels dårlig jordveg. Så vi tar en overnatting der 
når vi først er der. I Ankaramalaza blir vi mottatt som gjes-

ter, og programmet tar vi som det kommer! Besøk til skolen 

og sykehuset vil være naturlig. Overnatting, enkel standard.  

En gruppe starter dagen med å besøke byens fiskemarked. 
Så drar vi med kano på Pangalana kanalen. Pangalana kanalen 

er nesten 700 km lang, den streker seg fra Manakara i sør 
helt nord til Toamasina. Vi får oppleve livet langs og på kana-
len. Vi stopper også i en fiskelandsby. Vi overnatter i  

Manakara i  bungalowene.  

10.dag: Fredag 27. juli   Manakara - Vohipeno t/r 

Tur til Fihaonana jordbruksskole i Vohipeno, her har det 
også vært norske misjonærer i mange år. Skolen har et 

gårdsbruk på ca. 300 dekar jord og et allsidig husdyrhold 
med fjøs, grisehus og hønsehus. Gruppene møtes i Vohi-

peno. Vi bruker dagen der og returnerer til Manakara på 
kvelden.  

11.dag: Lørdag 28. juli   Manakara - Ranomafana 

Vi forlater kysten og setter kursen mot høylandet, vi tar en 

ny overnatting i regnskogen.  

12.dag. Søndag 29. juli   Ranomafana - Antsirabe 

Turen fortsetter nordover, vi ankommer treskjærerbyen 
Ambositra, hvor vi spiser lunsj. Dette er stedet for å handle 

treskjærerkunst! Her finner du julekrybber og flotte sjakk-
brett. Sent på ettermiddagen ankommer vi Antsirabe og 

Lovasoa gjestehus.  

13.dag: Mandag 30. juli   Antsirabe - Antananarivo 

Vi forlater Antsirabe, turen går tilbake til hovedstaden. 

Overnatting på hotell i hovedstaden.  

14.dag: Tirsdag 31. juli   Antananarivo - Addis Abeba 

Siste dag på Madagaskar. Noen vil handle, noen vil gå tur, 
noen vil slappe av og noen vil oppleve så mye som mulig før 

kofferten må lukkes. Vi spiser lunsj før vi reiser til flyplassen. 
Kl. 16.00 letter vi fra Madagaskars røde jord.  

 
15.dag: Onsdag 1. august   Addis Abeba - Oslo 

Ankomst Oslo flyplass Gardermoen på formiddagen.   


