
 

 
 
 
 

 

SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA 

     

     

    

ANKIFY – ANKARANA – DIEGO SUAREZ - TSARABANJINA  
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PROGRAM ZÁJEZDU: 

 

DEN 1: ODLET Z PRAHY  

• 12:25 odlet z Prahy s přestupem v Paříži mezi letišti autobusem.  
 

DEN 2: PŘÍLET MADAGASKAR   

• Přílet na Réunion v 6:50 místního času 

• Přestup na přelet mezi ostrovy  

• Přílet na Madagaskar 11:10 a přivítání na letišti anglicky hovořícím řidičem a transfer do hotelu 

• Budete-li mít čas a chuť, můžete se vydat na krátkou prohlídku okolí. Na ostrově Nosy Be se 
pěstuje rostlina Ylan Ylang. Ostrov se pyšní také bílými plážemi, v údolí se pěstuje cukrová 
třtina.  

• Večeře a přenocování v hotelu Vanila Hotel www.vanila-hotel.com 
 

DEN 3: NOSY BE – ANKIFY – ANKARANA   

• Po snídani check-out z hotelu. Transfer do přístavu a odjezd motorovým člunem do Ankify. 
S řidičem pak se vydáte do údolí Sambirano. Je to místo s produkcí kvalitního kakaa. Více jak 
4500 tun čokolády produkuje každý rok Madagaskar, z čehož 95% kakaových bobů pochází 
právě z domácí produkce.  

• Pic-nic oběd cestou 

• Odpolední příjezd do hotelu. Večeře a nocleh v Ankaran Lodge. 
 

  

DEN 4: východní ANKARANA  

• Po snídani se vydáte na celodenní výlet do rezervace Ankarana.  

• Ankarana park je s 35 km krasovitým masivem se špičatými skalami Tsingy. V parku je výskyt 
mnoha endemických druhů zvířat a rostlin. Najdete zde i lemury. Mimo Tsingy jsou zde lesy, 
kaňony, jeskyně a podzemní řeky.  

• Zastávka na RN6 na jedné z vyhlídek. 

• Příjezd do resortu Ankaran Lodge pozdě odpoledne. Večeře a přenocování.  
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DEN 5: východní ANKARANA     

• Po snídani druhá exkurze po rezervaci Ankarana. Navštívíte Red Tsingy – špičaté skály.  

• Pokračování na sever do Diego 

• Oběd formou Pik-niku.  

• Příjezd do Diego a ubytování se v hotelu Grand Hotel www.grand-hotel-diego.com 

• Večeře a přenocování  

http://www.grand-hotel-diego.com/
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DEN 6: DIEGO - ANKARANA  

• Brzo ráno po snídani se vydáte na výlet po pobřeží.  

• Sakalava, Ramena přes Montage des Francais, Pigeons. Cestou spatříte pro Madagaskar tak 
typické baobaby.  

• Čas na pik-nik  

• Transfer do Ankarana Lodge, večeře  
 

 
 

DEN 7: DIEGO SUAREZ – MONTAGNE D´AMBER - ANKARANA  

• Po snídani transfer se vydáte autem s náhonem na všechna čtyři kola do rezervace Mantagne 
d´Ambre. Zdejší prostředí má vlastní mikroklima. Stejně tak jako v jiných parcích tak i zde je 
velmi bohatá flauna a flora. Velké endemické stropy, jedinečné rostliny i léčivé byliny. Z 
živočišného zastoupení určitě lemuři, motýli, ptáci… Nemůžeme zde zapomenout na kaskádu s 
padající vodou.  

• Oběd formou pik-niku.  

• Po výletě přesun zpět do Ankarany. 

• Večeře a přenocování v Ankarana Lodge. 
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DEN 8: ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE   

• Po snídani vyzvednutí a cesta do  Ankify a dále na ostrov Nosy Be člunem.  

• Cestou oběd formou pik-niku. 

• Volné odpoledne na pláži. 

• Ubytování s večeří a noc v hotelu Vanila Hotel.  
 

DEN 9:  NOSY BE - TSARABANJINA   

• Brzký transfer do Manga Soa Lodge. Odtud transfer do Constance Tsarabajina.  

• Ubytování se v North Beach Ville – servis All Inklusive.  
 

DEN 10 -13: CONSTANCE TSARABANJINA 

• Volný čas – servis All Inklusive.  

• https://www.dovolenasnu.cz/svet/constance-tsarabanjina-madagaskar/  
 

   

DEN 14: CONSTANCE TSARABANJINA - ODLET  

• Po brzké snídani transfer lodí na letiště Nosy Be. 

• Přelet na Réunion a dále dálkový let do Paříže 

 

https://www.dovolenasnu.cz/svet/constance-tsarabanjina-madagaskar/
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DEN 15: NÁVRAT ZPĚT DO ČR  

• Přílet do Paříže na letiště Orly, přesun mezi letišti a let do Prahy.  

• Přílet do Prahy v 11:30 
 

CENA ZAHRNUJE: 

✓ Mezinárodní letenky vč. přeletu mezi ostrovy  
✓ Ubytování dle programu  
✓ Strava na Madagaskaru dle programu 
✓ Veškeré výlety, transfery a vstupné dle programu 
✓ Auto s pohonem 4x4 pro výlety mezi Ankarana a Diego 
✓ Anglicky hovořící průvodce během okruhu 

 

CENA NEZAHRNUJE: 

✓ Nápoje a 1x obědy, spropitné  
✓ Cestovní pojištění  

 

Vízum není potřeba (je udělováno při příletu 25EUR). Doporučuji očkování A a B žloutenka, břišní tyfus, tetanus a 

antimalarika (poradí Vám v očkovacím centru, ale zbytečně nepřehánět). 

  
 


