
Strand & Lemur Explorer 
Nosy Komba, Andasibe National Parl en Mandrare River 

 

10 dagen Madagascar 

 

Accomodatie  

• Dag 1 – 3: Tsara Komba Luxe strand en Forest Lodge of gelijkaardig  

• Dag 4 & 5: Andaisbe Hotel of gelijkaardig 

• Dag 6: Palissandre Hotel en Spa of gelijkaardig  

• Dag 7 – 9: Mandrare River Camp of gelijkaardig 

 

Vanaf €3.389,00 per persoon 

 

Dit pakket combineert het beste van beide werelden met adembenemende stranden en een 

overvloed aan unieke wilde dieren in ons Strand en Maki-pakket. Laat je betoveren door het 

turquoise water van Nosy Komba en ontmoet Maki’s van dichtbij in het Andasibe National 

Park. Het afgelegen Mandrare River Camp, omgeven door het doornige bos en de 

fascinerende Antandroy stam, biedt je op blote voeten luxe en geeft je een bijzondere inkijk 

in de lokale cultuur. 

 

  



 

Inclusief / Exclusief 

Inclusief 

• Accommodatie zoals vermeld in de routebeschrijving of van vergelijkbare standaard 

(op een bed and breakfast basis) 

• Een Engelstalige gids inbegrepen in het tarief voor 6 klanten + (dag 5-7) 

• Alle transporten en groepstransfers in een gepast voertuig volgens de reisroute 

• Activiteiten en excursies zoals genoemd 

• Gespecialiseerde lokale gidsen in nationale parken volgens programma 

• Parkeer- en reserveringskosten 

Exclusief 

• Engelstalige gids uitgesloten bij het tarief voor 1-5 klanten 

• Internationale & binnenlandse vluchten & luchthavenbelastingen 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Maaltijden die niet in de routebeschrijving zijn vermeld 

• Persoonlijke uitgaven zoals visa, reisverzekering, wasserij, fooien etc. 

 

 

  



Tour Hoogtepunten :  

 

Nosy Be 

Met een oppervlakte van 321 vierkante kilometer is Nosy Be de grootste van de 

Madagaskische offshore-eilanden. Het wordt vaak benoemd in toeristische brochures als het 

'Ile aux Parfums' en is, net als de nabijgelegen Comoren, het centrum voor de productie van 

parfumessentie van de Ylang-Ylang boom 

 

Andasibe 

Geniet van zowel een dag- als nachtwandeling tijdens deze tour, zodat je de dag- en 

nachtdieren van Madagaskar kunt ontdekken. De gids zal je ook helpen bij het zoeken naar 

de Indri, de grootste maki op het eiland. 

 

Nosy Komba 

Dit vulkaaneiland biedt een prachtig uitzicht vanaf de 622 meter hoge top. 

 

Morezevo 

Bezoek een exotisch park en ontdek de vogels en wilde dieren 

 

  



Programma :  

 

Dag 1-3 

Nosy Be 

Welkom bij Nosy Be! Bij aankomst op de luchthaven wordt je opgewacht en met de auto 

naar Hell-Ville gebracht, waar je per boot verder gaat naar Tsara Komba Luxury Beach & 

Forest Lodge. Je brengt de komende 3 nachten door op Nosy Komba, het mooiste eiland 

van de Nosy Be eilandengroep en ook wel bekend als ‘Maki Eiland'. De lodge biedt directe 

toegang tot de witte zandstranden en het kristalheldere water van de oceaan. Dit eco-

paradijs omschrijft zijn eigen sfeer als 'the life in the slow lane’ waardoor je de perfecte 

gelegenheid krijgt om simpelweg tot rust te komen en te ontspannen. 

 

Dag 4 

Andasibe Reserve 

Na een rustig ontbijt, wordt er uit gecheckt bij het Tsara Komba Luxury Beach & Forest 

Lodge en wordt je naar de luchthaven voor de vertrekkende vlucht naar Antananarivo 

gebracht. Bij aankomst wordt je opgewacht op het vliegveld en ga je naar Andasibe door de 

groene en weelderige vegetatie van het oosten. Deze eerste stap brengt ons naar het 

vochtige deel van het land met vele oerbossen en meren. Bij aankomst checken je in en na 

19.00 uur kan je een nachtwandeling in de omgeving van Andasibe maken om de nacht 

actieve maki's en andere nachtdieren te observeren. 

 

Dag 5 

Natuur reservaat van Andasibe 

Na het ontbijt brengen we 's morgens een bezoek aan het Special Reserve van Andasibe, 

waar je de vele soorten dieren die in het bos leven zult ontdekken. In het bijzonder zal je gids 

op zoek gaan naar de Indri, de grootste maki op het eiland. In de namiddag bezoek je het 

Maki eiland aan de Vakona Forest Lodge om de inwonende maki's van dichtbij te ontmoeten 

en de rest van de namiddag kan je in alle rust doorbrengen. 

 

Dag 6 

Antananariva 

Na het ontbijt gaan we terug naar Antananarivo, waar we stoppen voor de lunch bij de 

Reptielen- en Vlinderboerderij. De hoofdstad van Madagaskar wordt ook wel de 'Stad van de 

Duizenden' genoemd en het is de plaats waar de eerste koning de verschillende koninkrijken 

van het eiland begon te verenigen. We beginnen met een korte stadstour, daarna kom je in 

de late namiddag aan in het hotel. 

 

Day 7 

Mandrare, Ifotaka 

Na het ontbijt in het hotel wordt je terug naar Ivato Airport gebracht voor een 2 uur durende 

vlucht naar Fort Dauphin. Bij aankomst wordt je opgewacht door de gids en zal je lunchen in 

Fort Dauphin, voordat je naar het westen rijdt in de richting van Antandroy Spiny Forest. In 

de late namiddag kom je aan op de luxe tentenkamp, zodat je je kunt settelen in de 

accommodatie en kunt genieten van het adembenemende uitzicht op de Mandrare rivier. 

 

  



Dag 8 & 9 

Mandrare, Ifotaka 

Kies uit een variëteit van activiteiten, waaronder een verkenningstocht of een excursie met 

gids in het Antandroybos om oude graven te bekijken; makisporen en vogels kijken en 

genieten van een romantische zonsondergang in de omgeving van baobab bomen. 

 

Dag 10 

Tour einde in Antananarivo 

Rit naar Fort Dauphin en daarna een vlucht naar Antananarivo waar de tour eindigt. 

 


