MADAGÁSCAR
15 DIAS / 12 NOITES - MAIO A OUTUBRO 19

A partir de

3.345

€*

pt.tui.com

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO EM VIAGENS
*O preço inclui: Passagem aérea em voo regular, com a companhia Ethiopian Airlines e voos domésticos, com a companhia
aérea Tsaradia; 12 noites, em regime de alojamento e pequeno-almoço, exceto em Isalo Rock que será em meia pensão;
Transporte em minivan ou miniautocarro; Transferes indicados no serviço regular; Guia em espanhol durante todo o todo
o circuito, exceto em Ifaty; Guia local nos parques e reservas; Assistência telefónica 24h em espanhol; Seguro de Viagem;
Taxas de aeroporto e de combustível no valor de 415€ por pessoa (sujeitas a alteração até a data de emissão dos bilhetes)
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: TRN140519

Madagáscar
Sul de Madagáscar
Maio a Outubro 19
15 Dias / 12 Noites - Desde 3.345 € por pessoa
Mínimo 2 pessoas
Tour regular – Saídas de Portugal à 2ªfeira
Antananarivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Ambositra, P.N. Ranomafana, Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P. N.
Isalo, P. N. Zombitse, Tulear e Ifaty-Madiorano
Dia 1 - Portugal / Antananarivo
Partida em avião para Antananarivo via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 2 - Antananarivo
Chegada e receção por parte do correspondente. Transfere para o hotel e resto do dia livre. Alojamento.
Dia 3 – Antananarivo / P. N. Andasibe-Mantadia
Pequeno-almoço. Saída para o P.N. de Andasibe-Mantadia. Pelo caminho, paragem em Moramanga onde teremos tempo livre para almoçar e
visitar o seu mercado. Nesta pequena cidade iniciou-se a “Rebelião Malgache” de 1947 contra o colonialismo francês. Continuação para o P.N.
de Andasibe-Mantadia. Alojamento.
Dia 4 - P. N. de Andasibe - Mantadia
Pequeno-almoço. Saída até à Reserva de Analamazaotra, onde faremos uma caminhada de cerca de 4 horas para observar o maior lémure
da ilha, o célebre Indri-Indri. Pela tarde, passeio pela pequena povoação de Andasibe e regresso ao lodge. À noite, visita noturna da reserva
privada (lanterna frontal imprescindível). Alojamento.
Dia 5 - P.N. de Andasibe - Mantadia / Behenjy / Antsirabe
Pequeno-almoço. Muito cedo, saída para as “Terras Altas” malgaxes entre uma paisagem de arrozais, percorrendo a famosa estrada RN7.
Tempo livre para almoçar em Behenjy, “a cidade do fois-gras” e continuação até Ambatolampy, para visitar a fábrica artesanal de panelas de
alumínio. Chegada a Antsirabe. Alojamento.
Dia 6 – Antsirabe / Ambositra / P.N. de Ranomafana
Pequeno-almoço. Passeio em riquexó para percorrer o centro histórico desta encantadora cidade. Visita ao Atsena Kely (pequeno mercado),
à Catedral e à estação ferroviária. De seguida, saída para a capital do artesanato malgaxe, Ambositra, situada a 1.350 m de altitude, que é
conhecida pelos seus artesãos Zafimaniry, mestres na talha de madeira. Chegada a Ranomafana. Alojamento.
Dia 7 - P.N. de Ranomafana / Sahambavy
Pequeno-almoço. Trekking de 4 horas pelo P.N de Ranomafana, cujo nome significa “água quente”, por ter uma fonte de águas termais. Conta
com mais de 12 espécies diferentes de lémures (Propithecus edwardsi, Hapalemur bambu, Hapalemur aureus, Hapalemur griseus e Prolemur
simus, uma das espécies mais ameaçadas do mundo), além de centenas de variedades de orquídeas silvestres. Pela tarde, vista panorâmica
da cascata sobre o rio Namorona e continuação até Sahambavy. Alojamento.
Dia 8 – Sahambavy / Fianarantsoa / Ambalavao / Anja / P. N. Isalo (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Visita à “cidade velha” de Fianarantsoa. Continuação até à povoação de Ambalavao, onde visitaremos a fábrica de papel
Antemoro e a Reserva Natural de Anjà onde poderemos ter a oportunidade de ver lémures da espécie maki catta, assim como camaleões e
túmulos dos betsileo do Sul (caminhada de aprox. 1h30). Continuação até ao P.N. de Isalo. Janter e alojamento.
Dia 9 - P. N. Isalo (Meia Pensão)
Pequeno-almoço e visita ao P.N. de Isalo. Este parque conta com uma grande variedade de paisagens que o converte num enclave único e
pode ser considerado um verdadeiro santuário para as espécies de fauna e flora endémicas da ilha. Poderemos ver o lémur Catta, Fulvus
Rufus e o grande Phopithèque, além de 55 espécies diferentes de aves. Visita à cascata das Ninfas, a piscina azul e a piscina negra no famoso
Desfiladeiro de Namaza, aproveitando o espetacular pôr do sol desde a “Janela de Isalo”. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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Dia 10 - P. N. de Isalo (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída até à famosa povoação de Ilakaka, conhecida pelas suas minas de safira e pelo seu ambiente tirado de um filme do
Faroeste. Visita das minas e de uma oficina de polimento e esculpimento de pedras. Tempo livre para almoçar. À tarde, visita a pé do povoado
de Bara de Mariany. De caminho para o lodge, paragem em ‘’Giorgios’d Window’’ para desfrutar do entardecer. Jantar e alojamento.
Dia 11 – Isalo / P. N. de Zombitse / Tulear / Ifaty - Madiorano
Pequeno-almoço. Saída rumo ao sul, visitando, pelo caminho, os famosos túmulos mahafaly, construídos em pedra, com estelas funerárias
esculpidas ou com pinturas de animais, casais, cenas da vida quotidiana, etc. Visitaremos também o P.N. de Zombitse, onde faremos uma
caminhada de 2 horas para poder ver lémures da espécie sifaka, assim como camaleões e Baobabs da espécie Adansonia Za. Chegada a
Tulear e visita ao mercado das conchas. À tarde, visita da Reserva de Reniala, caminhada de 1 hora aproximadamente para observar o bosque
de baobabs. Continuação para a praia. Alojamento.
Dias 12 – Ifaty - Madiorano
Dias livres para descansar e desfrutar da praia ou para realizar atividades opcionais. Alojamento.
Dia 13 – Ifaty - Madiorano / Tulear / Antananarivo
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo com destino a Antananarivo. Chegada à capital e visita ao mercado de artesanato de La
Digue, a maior feira de artesanato da ilha e um dos maiores mercados de África. Continuação até ao centro da cidade “Tanà City Tour”: Património da Humanidade que alberga os palácios e fortificações das últimas dinastias da monarquia merina, a “Estação de Soarano”; Avenida
da Independência; bairros de Isoraka e Analakely. Alojamento.
Dia 14 – Antananarivo / Portugal
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Partida em voo de regresso a Portugal, via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 15 – Portugal
Chegada.

PREÇOS
Datas

Por pessoa em Duplo

Supl. Indv.

01 Mai - 02 Jun 19; 24 Jun – 31 Out 19
03 Jun - 23 Jun 19

3,425 €
3,345 €

847 €
693 €

HOTÉIS PREVISTOS
Antananariv (2 noites)

Accor Ibis/ Au Bois Vert Lodge (Primeira)

P.N. Andasibe-Mantadia (2 noites)

Mantadia / Eulophiella Lodge / Vakona Forest / Andasibe (Turística)

Antsirabe (1 noite)

Royal Palace / Couleur Café (Turística)

P.N. Ranomafana (1 noite)

Setam Lodge / Hôtel Thermal / Centrest Hotel (Turística)

Sahambavy (1 noite)

Lac Hotel (Turística Sup.)

P.N. Isalo (3 noites)

Isalo Rock (Primeira Sup.)

Ifaty-Madiorano (2 noites)

La Mira / Les Dunes d’Itafy (Turística)

O preço inclui: Passagem aerea em voo regular, classe económica, com a companhia Ethiopian Airlines; voos domésticos,
classe económica, com a companhia aérea Tsaradia; 12 noites nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e
pequeno-almoço, durante o circuito menos em Isalo Rock que será em meia pensão; transporte em minivan ou miniautocarro dependendo do número de participantes; transferes indicados no serviço regular; guia em espanhol durante todo o todo
o circuito, exceto em Ifaty; guia local nos parques e reservas; documentação, mapa de Madagáscar e uma oferta de boas-vindas-despedida; assistência telefónica 24h em espanhol; seguro de viagem; entradas nos parques; taxas de aeroporto e de
combustível no valor de 415€ por pessoa (sujeitas a alteração até a data de emissão dos bilhetes).
O preço não inclui: Suplementos de tarifa aérea par outras classes de reserva e épocas altas, extra de caracter pessoal e
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário.
Observações: Para a visita a Andasibe-Mantadia é imprescindível levar uma lanterna frontal.
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