ΜΑΔΑΓΑΚΑΡΗ
Η χϊρα των θαυμάτων
Νότιοσ Γφροσ
Λίγα λόγια για τη Μαδαγαςκάρη
Μία από τισ τελευταίεσ ανεξερεφνθτεσ γωνιζσ του κόςμου, θ Μαδαγαςκάρθ με μοναδικι πανίδα και χλωρίδα, και ζντονα
ποικιλόμορφο τοπίο, δε ςυγκρίνεται με κανζνα άλλο μζροσ του πλανιτθ. Θ Μαδαγαςκάρθ βρίςκεται ςτον Ινδικό Ωκεανό κοντά ςτισ
ακτζσ τθσ Νότιασ Αφρικισ και είναι το τζταρτο μεγαλφτερο νθςί του κόςμου. Σο νθςί είναι χωριςμζνο ςε τζςςερισ κφριεσ περιοχζσ – το
κεντρικό κομμάτι που χαρακτθρίηεται από υψίπεδα, τθν ανατολικι ακτι που καλφπτεται κυρίωσ από πυκνό τροπικό δάςοσ, τθ δυτικι
ακτι που είναι ανοιχτι ςαβάννα, κυμίηοντασ τθ μεγάλθ πεδιάδα τθσ Ανατολικισ Αφρικισ, και τζλοσ το νότιο κομμάτι το οποίο είναι
θμιζρθμο με δάςθ με χαρακτθριςτικά κακτοειδι φυτά. Πολλά ςτοιχεία τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ του νθςιοφ είναι ενδθμικά και
ςυναντϊνται μόνο εδϊ, όπωσ ο λεμοφριοσ – το ςφμβολο τθσ Μαδαγαςκάρθσ -, ο χαμαιλζοντασ και μεγάλθ ποικιλία από πεταλοφδεσ.
Θ επίςκεψθ ςτα Εκνικά πάρκα του νθςιοφ είναι αξζχαςτθ εμπειρία και διοργανϊνονται δραςτθριότθτεσ με διανυκτζρευςθ. Σα
καλφτερα πάρκα είναι το Πάρκο Κςαλο, Ρανομαφάνα, Μπερζντι, Ηοφγκλα Περινζ. Άλλο ςθμαντικό φυςικό αξιοκζατο αποτελοφν οι
εντυπωςιακοί αςβεςτολικικοί ςχθματιςμοί Tsingys και το Natural Window, μία φυςικι τετράγωνθ τρφπα πάνω ςτο βράχο. Ο Λόφοσ
Αμποχιμάνγκα είναι μνθμείο παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και αποτελείται από τθ βαςιλικι πόλθ, τθ νεκρόπολθ και ζνα
ςφμπλεγμα από βωμοφσ και τόπουσ λατρείασ. Θ Μαδαγαςκάρθ φθμίηεται επίςθσ για τισ υπζροχεσ εξωτικζσ τθσ παραλίεσ. Σο Fort
Dauphin είναι μαγευτικό με τρεισ γραφικοφσ κόλπουσ περιςτοιχιςμζνουσ από καταπράςινουσ λόφουσ, ενϊ μεγάλθ τουριςτικι
ανάπτυξθ ζχει το Nosy Be, το Ifaty και το Sainte Marie με πολλά καλά ξενοδοχεία και προτεινόμενεσ εκδρομζσ, δραςτθριότθτεσ. Θ
Μαδαγαςκάρθ δεν είναι απλϊσ ζνα παρκζνο νθςί του Ινδικοφ Ωκεανοφ με πλοφςια φυςικά κάλλθ, αλλά και ζνασ προοριςμόσ
περιπζτειασ και εξερεφνθςθσ.

ΜΑΔΑΓΑΚΑΡΗ, Νότιοσ γφροσ
Όνομα: Λεμοφριοι και Φάλαινεσ
Διάρκεια: 12 ημζρεσ – 09 διανυκτερεφςεισ
Περίοδοσ: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου
Αναχωριςεισ: 12.01, 16.02, 16.03, 06.04, 23.04, 25.05, 22.06, 13.07, 31.08, 20.09, 19.10
Ζνα ςυναρπαςτικό οδοιπορικό ςτα καλφτερα ςθμεία που ζχει να αναδείξει θ Μαδαγαςκάρθ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτο πολιτιςτικό κθςαυρό του νθςιοφ και των υπζροχων τοπίων τθσ ενδοχϊρασ, αφινοντασ χρόνο για εξερεφνθςθ και
χαλάρωςθ ςτισ μαγευτικζσ ακτζσ του Ινδικοφ Ωκεανοφ!
Σαξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΕΞΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΛΙΕ, ΦΤΗ, ΑΦΑΡΙ

ΣΕΛΙΚΗ Σιμι ανά άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο: 2.590 €
Επιβάρυνςθ μονόκλινου: 390 €
Highlights του Νότιου Γφρου
 Εξερευνιςτε τθν πρωτεφουςα τθσ Μαδαγαςκάρθσ, Ανταναναρίβο
 Περπατιςτε ςτο πάρκο Κςαλο με τουσ υπζροχουσ βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ και κολυμπιςτε ςτθ φυςικι "πιςίνα"
του
 Κάντε snorkeling ςτον κοραλλιογενι φφαλο του Κφατυ
 Γνωρίςτε από κοντά τουσ λεμοφριουσ και τουσ χαμαιλόντεσ
 Ανακαλφψτε τον πολιτιςτικό πλοφτο των φυλϊν και χωριϊν του Νότου
 Κάντε βόλτεσ με τα χαρακτθριςτικά πολφχρωμα τρίτροχα ποδιλατα ςτθν αποικιακι πόλθ Αντςιράμπε
 Επιςκεφκείτε το παραδοςιακό εργοςτάςιο παραγωγισ του περίφθμου χαρτιοφ Antaimoro

ΝΟΣΙΟ ΓΤΡΟ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανταναναρίβο – Αντςιραμπζ – Φιαναραντόα – Ρανοχίρα – Σουλεάρ – Κφατυ – Ανταναναρίβο
Ο δθμοφιλζςτεροσ γφροσ τθσ Μαδαγαςκάρθσ, λόγω του εκπλθκτικοφ τοπίου και πλοφτου ςε φυςικά αξιοκζατα. Μζςα ςτο
τουρ κα διαςχίςετε τροπικζσ κοιλάδεσ, τθν οροςειρά Ανκαράνα και Ιςάλο, τθ ςαβάννα με ακανκϊδθσ κάμνουσ ςτο
νοτιότερο άκρο του νθςιοφ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ κα ςυναντιςετε διαφορετικζσ τοπικζσ φυλζσ και τα
πολιτιςτικά ςτοιχεία τουσ.
1θ μζρα: ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΣΑΝΑΝΑΡΙΒΟ
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ για τθν πρωτεφουςα τθσ Μαδαγαςκάρθσ, τθν
Ανταναναρίβο.

2θ μζρα: ΑΝΣΑΝΑΝΑΡΙΒΟ
Άφιξθ ςτθν Ανταναναρίβο, ι και Σάνα, όπωσ τθν ονομάηουν χαϊδευτικά οι ντόπιοι. Θ πόλθ βρίςκεται ςτο κζντρο του
νθςιοφ και ςε υψόμετρο 1.380 μζτρων. υνάντθςθ με τον τοπικό μασ οδθγό-ξεναγό και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ.
Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Απόγευμα ελεφκερο για ξεκοφραςθ ι μια πρϊτθ βόλτα ςτθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα: ΑΝΣΑΝΑΝΑΡΙΒΟ – ΑΝΣΙΡΑΜΠΕ
Πρωινό και αναχϊρθςθ οδικϊσ νότια για το Αντςιραμπζ. Θ διαδρομι είναι μαγευτικι, κακϊσ κα διαςχίςουμε βουνά,
θφαιςτειακοφσ λόφουσ και ορυηϊνεσ. Θα δείτε επίςθσ πολλά ταφικά μνθμεία, ςθμαντικό κομμάτι των ντόπων ανκρϊπων
και τθν πίςτθ τουσ ςτθν μετακανάτια ηωι. Άφιξθ το απόγευμα ςτθν αποικιακι πόλθ Αντιραμπζ, που βρίςκεται ςε
υψόμετρο 1.500 μζτρων, και δθμιουργικθκε από Νορβθγοφσ ιεραποςτόλουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιιγθςισ μασ, κα
δοφμε μεγάλεσ αποικιακζσ βίλεσ, ανκιςμζνουσ κιπουσ και διάςθμεσ κερμοπθγζσ. Παντοφ ςτον δρόμο βλζπει κανείσ τα
χαρακτθριςτικά πολφχρωμα τρίτροχα ποδιλατα, που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά αντικειμζνων και επιβατϊν,
κλθρονομιά από Κινζηουσ εργάτεσ, που δοφλευαν ςτισ καταςκευζσ δρόμων και ςιδθροδρόμων. Μεταφορά και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα: ΑΝΣΙΡΑΜΠΕ – ΑΜΠΟΙΣΡΑ – ΡΑΝΟΜΑΦΑΝΑ
Πρόγευμα και αναχϊρθςθ για τθν πρωτεφουςα χειροτεχνιϊν των Μαλαγάςοι, τθν Αμποςίτρα, όπου κα ζχουμε χρόνο να
καυμάςουμε τα περίφθμα ξυλόγλυπτά τθσ. υνεχίηουμε για το Αμποχιμαχαςόα, όπου μπορείτε εξ ιδίων να γευτείτε ζνα
παραδοςιακό Μαλαγαςιανό γεφμα. Αφινοντασ πίςω μασ τα υψίπεδα τθσ κεντρικισ Μαδαγαςκάρθσ, κα κατευκυνκοφμε
μζςω τροπικισ πλζον βλάςτθςθσ ςτθ Ρανομαφάνα. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και
διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα: ΡΑΝΟΜΑΦΑΝΑ – ΦΙΑΝΣΑΡΑΝΣΟΑ
Μετά το πρωί, κα ακολουκιςει θ επίςκεψι μασ ςτο Εκνικό Πάρκο Ρανομαφάνα για να δοφμε λεμοφριουσ, χαμαιλζοντεσ
και διάφορα είδθ πουλιϊν ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον. Εδϊ μποροφμε να δοφμε από κοντά τρία είδθ των λεμοφριωνμπαμποφ, τον γκρίηο, το χρυςό και το μεγάλο, αλλά και πολλά άλλα είδθ του «ςυμβόλου του νθςιοφ». Με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψισ μασ κα αναχωριςουμε για τθ Φιαναταντςόα, όπου κα περιθγθκοφμε ςτθν παλιά πόλθ.
Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
6θ μζρα: ΦΙΑΝΣΑΡΑΝΣΟΑ – ΑΜΠΑΛΑΒΑΟ – ΡΑΝΟΧΙΡΑ
Πρόγευμα και αναχωροφμε για το νοτιότερο τμιμα του νθςιοφ. Ενδιάμεςοσ ςτακμόσ τθσ ςθμερινισ οδικισ μασ διαδρομισ
αποτελεί το Αμπαλάβαο, μία οινοπαραγωγικι περιοχι με τθ μεγαλφτερθ αγορά ηεμποφ ςτθ χϊρα. Φκάνοντασ ςτο
Αμπαλάβαο, κα επιςκεφκοφμε ζνα τοπικό αμπελϊνα και το παραδοςιακό εργοςτάςιο χαρτιοφ Antaimoro, όπου με τθ
χριςθ ενόσ είδουσ μουριάσ, τθσ Avoha, δθμιουργοφν το περίφθμο αυτό χαρτί. υνεχίηουμε για το δεφτερο οδικό μιςό,
όπου το τοπίο αλλάηει, κακϊσ ταξιδεφουμε μζςω τθσ «πφλθσ για το νότο» οροςειράσ και τθσ περιοχισ τθσ φυλισ
Μπετςιλζο, όπου το ςκθνικό χαρακτθρίηεται από γρανιτζνιεσ προεξοχζσ και απίκανουσ βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ. Εδϊ
αλλάηει και θ τοπικι αρχιτεκτονικι ςπιτιϊν με ζντονεσ επιρροζσ από αφρικανικοφ ςτυλ μονοκατοικίεσ. Μεταφορά και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
7θ μζρα: ΡΑΝΟΧΙΡΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΑΛΟ)
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Θ πρωινι μασ εξερεφνθςθ ςτο πάρκο μασ επιφυλάςςει μια ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Πεδιάδεσ
εναλλάςςονται με παράξενουσ βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ, μοναδικοφσ ςτον πλανιτθ. Ο αζρασ και το νερό τουσ ζχουν
δϊςει περίεργεσ μορφζσ που κα ςασ ξαφνιάςουν. Ανάμεςα ςτουσ παράξενουσ ςχθματιςμοφσ των βράχων υπάρχουν
τάφοι τθσ φυλισ Μπαρά. Θ φφςθ με τθν απλότθτά τθσ για ακόμα μια φορά κα ςασ εντυπωςιάςει. Θ χλωρίδα και θ πανίδα
μοναδικι, δεν ςυναντάται πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο και ςίγουρα κα ςασ δθμιουργιςει μία αίςκθςθ δζουσ. τθ
ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε μια περιοχι του πάρκου, που μοιάηει με όαςθ ανάμεςα ςτο πζτρινο τοπίο. Θ περιοχι αυτι κα
ςασ μαγζψει με τθ φυςικι "πιςίνα" και τον καταρράκτθ Ναμαηάχα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και
διανυκτζρευςθ.
8θ μζρα: ΡΑΝΟΧΙΡΑ – ΣΟΤΛΕΑΡ – ΙΦΑΣΤ
Πρόγευμα και ξεκινάμε ςιμερα τθ διαδρομι μασ, μζςα από διάφορα χωριά αφρικανικϊν φυλϊν και ανκρακωρφχων
ηαφειριϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ κα δοφμε τουσ περίφθμουσ τάφουσ Μαχαφάλυ, και φυςικά τα εξαιρετικά δζντρα
μπαομπάμπ, με τα χαρακτθριςτικά κλαδιά τουσ, που μοιάηουν ςαν ρίηεσ δζντρου. Χρόνοσ για μεςθμεριανό γεφμα εξ ιδίων
ςτο Σουλεάρ ι Σολιάρα, μια πολφβουθ πόλθ με το ζντονο αφρικανικό χρϊμα. Σο απόγευμα κα φτάςουμε ςτο ψαροχϊρι
Κφατυ. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
9θ μζρα: ΙΦΑΣΤ
Πρωινό και δείπνο. Ελεφκερθ θμζρα για χαλάρωςθ και ξεκοφραςθ ςτθ μαγευτικι ακτι. Προαιρετικά μποροφμε να
κάνουμε εκδρομι με παραδοςιακζσ πιρόγεσ για να δείτε τον κοραλλιογενι φφαλο ι το δάςοσ των μπαομπάμπ.

10θ μζρα: ΙΦΑΣΤ – ΣΟΤΛΕΑΡ – ΑΝΣΑΝΑΝΑΡΙΒΟ
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ μζχρι τθ μεταφορά μασ ςτο αεροδρόμιο του Σουλεάρ και τθν πτιςθ μασ για το
Ανταναναρίβο. Άφιξθ πίςω ςτθν πρωτεφουςα και μεταφορά ςτο κζντρο για να ηιςετε τθν εμπειρία τοπικϊν αγορϊν.
Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ.
11θ μζρα: ΑΝΣΑΝΑΝΑΡΙΒΟ – ΠΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ
ιμερα κα επιςκεφκοφμε τθν πρϊτθ πρωτεφουςα του νθςιοφ, τθν Αμπουιμάνγκα, ζδρα του βαςιλείου των Μερίνα, πριν
μεταφερκοφμε ςτο αεροδρόμιο για τθν πτιςθ επιςτροφισ μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ.
12θ μζρα: ΑΦΙΞΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Προτεινόμενα ξενοδοχεία
Περιοχή
Ανταναναρίβο (1 νφχτα)
Αντςιραμπζ (1 νφχτα)
Ρανομαφάνα (1 νφχτα)
Φιαναραντόα (1 νφχτα)
Ρανοχίρα (2 νφχτεσ)
Κφατυ (2 νφχτεσ)
Ανταναναρίβο (1 νφχτα)

Ξενοδοχεία
Les 3 Metis ι παρόμοιο
Couleur Cafe ι παρόμοιο
Setam Lodge ι παρόμοιο
Zomatel ι παρόμοιο
Relais del la Reine ι παρόμοιο
Le Paradisier ι παρόμοιο
Du Louvre ι παρόμοιο

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων (590 €)
 Μία (1) αποςκευι και μία (1) χειραποςκευι ο ζκαςτοσ
 Διαμονι ςε ξενοδοχεία, όπωσ αναφζρεται παραπάνω
 Θμιδιατροφι κακθμερινά, εκτόσ του Ανταναναρίβο
 Αναλυτικό κακθμερινό πρόγραμμα περιθγιςεων με τοπικό επαγγελματία ξεναγό-οδθγό
 Είςοδοι ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και εκνικά πάρκα
 Παροχζσ νεόνυμφων
 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ & Τπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων
 Ενθμερωτικά ζντυπα
 Σοπικοί φόροι
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
 ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
o Οτιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο
o Αχκοφορικά και φιλοδωριματα
o Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ
o Βίηα ειςόδου ςτθ Μαδαγαςκάρθ (περίπου 35 €) πλθρωτζα κατά τθν άφιξθ

Διατροφή
Πρωινό
Θμιδιατροφι
Θμιδιατροφι
Θμιδιατροφι
Θμιδιατροφι
Θμιδιατροφι
Πρωινό

Γενικζσ ημειϊςεισ
- Σα Ελλθνικά διαβατιρια χρειάηονται τουριςτικι βίηα για τθ Μαδαγαςκάρθ κατά τθν άφιξθ ςτο διεκνζσ αεροδρόμιο του
Ανταναναρίβο
- Σα διαβατιρια κα πρζπει να ζχουν ιςχφ για τουλάχιςτον 6 μινεσ ακόμθ από τθν άφιξθ ςτον προοριςμό
- Βεβαιωκείτε ότι το διαβατιριό ςασ ζχει κενζσ ςελίδεσ, ιςάρικμεσ με τον αρικμό των χωρϊν που κα επιςκεφκείτε
- Σο γραφείο μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιοδιποτε πρόβλθμα λόγω μθ ανανζωςθσ του διαβατθρίου ςασ
- Οι ταξιδιϊτεσ μθ ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι οι κάτοχοι μθ ελλθνικϊν διαβατθρίων οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν
πρεςβεία τθσ χϊρασ ςτθν οποία επικυμοφν να ταξιδζψουν, προκειμζνου να πλθροφορθκοφν τα όποια διαδικαςτικά για τθν ζκδοςθ
βίηασ, εφόςον αυτι απαιτείται. Σο τουριςτικό γραφείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν πρόβλθμα που ενδεχομζνωσ παρουςιαςτεί
ςε κάποιο αεροδρόμιο
- Όλεσ οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ελάχιςτθ ςυμμετοχι 2 ατόμων, ενϊ διατίκεται ζκπτωςθ για επιπλζον ςυμμετοχζσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα οικονομικά ναφλα από και προσ Ακινα/ Θεςςαλονίκθ. H όποια διαφοροποίθςι
τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Check in ςτο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00
- Θ εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Σο τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- ε περίπτωςθ ακφρωςθσ μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ κα υπάρξουν ακυρωτικά με βάςθ τα ςυμβόλαια και τουσ όρουσ τθσ
κάκε υπθρεςίασ
- Για να πάρετε το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου και να τθν υποδείξετε κατά τθν άφιξθ
ςτο ξενοδοχείο
- Παρακαλείςκε να είςτε πάντα ενιμεροι του κακθμερινοφ προγράμματοσ, ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται κακυςτεριςεισ και
παρανοιςεισ
- Θ ροι του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει αν αυτό κρικεί αναγκαίο, για τθν καλφτερθ ζκβαςι του
- Αν κάποιοι από τουσ ταξιδιϊτεσ κζλουν να επιςκεφκοφν οικιςμοφσ και τοποκεςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα μπορεί
να γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ διοργανωτζσ και το κόςτοσ επιβαρφνεται ο ταξιδιϊτθσ
- Θμιδιατροφι: Πρωινό και ζνα γεφμα
- Θ Μαδαγαςκάρθ δεν ζχει ανεπτυγμζνθ τουριςτικι υποδομι. Γι’ αυτό προτείνουμε και ςυνεργαηόμαςτε με ξενοδοχεία ι lodge 3* και
4*, τα καλφτερα δυνατά ςτθν κάκε περιοχι, ϊςτε να ικανοποιθκοφν όλοι οι ταξιδιϊτεσ.
- Διακζτουμε πλικοσ εναλλακτικϊν ξενοδοχείων ςτθν κάκε κατθγορία και περιοχι
- Τπάρχει θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του δωματίου και του είδουσ διατροφισ με τθν αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ. Ρωτιςτε μασ για τιμζσ
- Τπάρχει θ δυνατότθτα λιγότερων ι περιςςότερων διανυκτερεφςεων. Ρωτιςτε μασ για να ςασ ετοιμάςουμε τθν αντίςτοιχθ προςφορά
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ

Καιρικζσ ςυνθήκεσ – Πότε να ταξιδζψετε
Λόγω τθσ γεωγραφίασ τθσ και του μεγζκουσ τθσ, θ Μαδαγαςκάρθ διακζτει ποικιλόμορφο κλίμα, το οποίο χωρίηεται γενικότερα ςε δυο
εποχζσ, τθ ξθρι εποχι από τον Μάιο μζχρι και τον Οκτϊβριο και τθ κερμι εποχι από τον Νοζμβριο μζχρι τον Απρίλιο. Με βάςθ τουσ
γεωγραφικοφσ παράγοντεσ και μετεωρολογικά φαινόμενα, διακρίνονται τουλάχιςτον τρία είδθ κλίματοσ:
- Iςθμερινοφ τφπου, πολφ ηεςτό και ςτακερά υγρό και βροχερό, κατά μικοσ τθσ ανατολικισ ακτισ
- Mουςωνικοφ τφπου, με δφο εποχζσ, που χωρίηονται ςε βροχερι και ξθρι, το οποίο χαρακτθρίηεται από τουσ μουςϊνεσ από τα
βορειοδυτικά
- Oρεινό τροπικό, θπειρωτικοφ τφπου, το οποίο είναι θμιάγονο. Χαρακτθρίηεται από ςυνκικεσ που εξαρτϊνται περιςςότερο από το
γεωγραφικό πλάτοσ.

Αεροπορικά ειςιτήρια & Επιβαρφνςεισ των αεροποριϊν εταιρειϊν
Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ιςχφοντα ναφλα τθσ Turkish Airlines μζςω Κων/πολθσ από και προσ Αθήνα & Θεςςαλονίκη.
Επιβάρυνςθ +100 € ανά άτομο για τθν περίοδο 15/06 – 15/09
Εναλλακτικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ με επιβάρυνςθ Air France & Air Madagascar (μζςω Παριςιοφ) και Emirates (μζςω Ντουμπάι)
Παρατηρήςεισ: Οι αεροπορικοί ναφλοι είναι ειδικοί και ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων. H όποια διαφοροποίθςι τουσ,
επιβαρφνει τουσ πελάτεσ

Κρατήςεισ & Πληρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 40% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και
τθν υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Θ εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.

