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Följ med till världens fjärde största ö. En ö lika lång som Sverige och 60 mil från 

bred. Madagaskar lossnade från superkontinenten Gondawana för cirka 135 
miljoner år sedan och sedan dess varit geografiskt isolerad från omvärlden. 
Denna isolering har bidragit till en fullständigt unikt djur- och växtvärld. Du 
kommer att upptäcka att varje destination under resan har en alldeles 
säregen natur. Ön befolkades så sent som för bara  cirka 2 000 år sedan – och 

då med människor från Indonesien och inte från Afrika som ju bara ligger ett 
stenkast härifrån.  
 
Upptäck denna spännande ö innan alla andra inser vilket fascinerande land 
det är. Det blir en resa med unik natur, annorlunda djur, spännande historia, 
ödmjuka människor, goda matupplevelser och en med natur med allt från 

halvöken, regnskog till storstadsdjungel och paradisstränder. 
 
Infrastrukturen är ännu så länge inte så välutvecklad vilket innebär att 
huvudstaden mitt på ön är som ett nav och är vårt utgångspunkt. Uttrycket 
”En gång var jag där två gånger” kan revideras till ”En gång var jag där fyra 

gånger”. Vi måste inom och vända via Antananarivo när vi tar sikte på nästa 
upplevelse. Men se inte det som ett problem, tvärtom är det beviset på att du 
upplever något som än så länge är tämligen oupptäckt – och kanske till och 
med charmen med att vara pionjär.  
 

För dig som varit med mig på Madagaskar tidigare så är det bara 
huvudstadsområdet som är samma destination jämfört med tidigare 
arrangemang, så älskar du landet så innebär det att du nu har chansen att 
uppleva ännu mer av detta magiska land. 
 

 
 

(Baobabträd i solnedgång) 
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torsdag 

13/9 

Avresa 
Idag är det dags att ge sig iväg på ett magiskt äventyr till 
exotiska och underbara Madagaskar.  

 
Avresa från Kastrup kl. 06.05 med ankomst till Paris kl. 08.05. För 
dig som reser från Göteborg eller Stockholm – kontakta Monica 
Travel för information om anslutningsflyg till Paris. Färden 
fortsätter från Paris kl. 10.40 och kl. 22.15 landar du på 

Madagaskar. Utanför tullområdet möter Monica dig och vi 
sätter kurs med buss till vårt hotell Grand Urban Hotel.  
 

 
(Bild lånad från hotellet) 

 
Detta är ett fyrstjärnigt hotell mitt i centrum i Madagaskars 
huvudstad, Antananarivo. Kryp till kojs och få en god natts 

sömn. Positivt är att tidsskillnaden mellan Sverige och 
Madagaskar är bara två timmar så någon jetlag drabbas du 
inte av ☺.  
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fredag  

14/9 

Upptäcktsfärd i Antananarivo (f, l, m) 
Sov ut denna morgon och så möter vi upp vid lunchtid. Vi 
äter en god lunch med utsikt över centrum i en av 

världens ”sötaste” huvudstäder.  
 

  
 
Efter lunch intagen i lugn och ro i atmosfärrik miljö så 
öppnar Monica historieboken och tar dig med på en 

spännande resa in i Merino-folkets tidevarv. Bland annat 
kommer du att lära känna Ranavalona I som sägs vara 
världens igenom alla tiders grymmaste härskare. 
 
Vi besöker den kungliga Rovan som är ett av stadens 

landmärke. Vi kommer förbi den gamla domstolen och 
vidare till Andafivaratra Palatset. Det är känt som 
premiärministerns bostad bland att annat för den sluge 
Rainilairivony. Idag är byggnaden museum och hyser cirka 
1 500 föremål som räddades för drygt tjugo år sedan efter 
att en eldsvåda drabbat Rovan. 

 
Vi äter middag på hotellet som hyser en av stadens mest 
välrenommerade restauranger.  
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lördag  

15/9 

Till Tuléar och vidare till Isalo (frukostbox, l, m) 
Idag är det tidig uppstigning och redan kl. 06.40 sitter vi 
ombord på Air Madagascar för en flygning till Tuléar. En 

flygning som en timme och tio minuter. Vi blir hämtade 
med buss och cirka fyra timmars färd på asfaltsväg väntar. 
Asfaltsväg är inte så vanligt här i landet så det är absolut 
värt att påpeka ☺. Under färden kommer du att njuta ett 
spännande landskap med sandstensformationer 

eroderade till fascinerande former.  
 

 
 
Vi checkar in på Isalo Rock Lodge där lunchen väntar på 
oss och sedan har vi en härlig eftermiddag på egen hand. 

Kanske ett dopp i poolen lockar? 
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söndag  

16/9 

Isalo Nationalpark (f, picknick lunch, m) 
Idag kommer vi att vara ute på en heldagsvandring som 
ger oss chansen att uppleva ett av Madagaskar mest 

varierade landskap. Vi befinner oss cirka 50 mil sydväst om 
Antananarivo. 
 
 

 
 

 
Isalo Nationalpark ligger cirka 792 meter över havet och 
här är det långt mellan invånarna. Här bor bara cirka 6 
invånare per kvadratkilometer.  Området här har så kallat 
stäppklimat så vi kan räkna med dagstemperaturer på 20-

22 grader. Den varierande naturen ger oss 
sandstensformationer, djupa raviner, palmoaser och 
gräsmarker.  
 
Madagaskar har under många miljoner år varit isolerat 
från omvärlden och idag är detta enda landet där det 

lever lemurerna lever i vilt tillstånd. Varje del av 
Madagaskar har sin sorter av lemurer. Under vår vandring  
här i Isalo spanar vi efter ringsvanslemuren, brun lemur och 
de så fascinerande sifakas. För dig som är intresserad av 
fåglar är det ett eldorado, med drygt 80 olika sorters fåglar 

representerade. Vi har picknick-lunch med oss så när vi blir 
sugna slår vi oss ner med naturen som kuliss. Detta är ett 
heldagsäventyr innan vi är tillbaka på hotellet och 
aftonens middag. 
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måndag 

17/9 

Zombitse-Vohibasia Nationalpark – Tuléar (f, l, m) 
På vägen mot Tuléar tar vi inte snabbaste vägen, men 
den mest vackra. Vi stannar I Zombitse – Vohibasia 

Nationalpark för en cirka två timmar lång promenad 
genom skogen som täcker böljande sandstenskullar. Se till 
att ha kameran laddad för det är en ögonfröjd som väntar 
– och vem vet om vi får syn på lemurer. Just här lever åtta 
olika sorters lemurer varav tre av dem är dagaktiva; 

Verreaux sifaka, ringsvanslemuren och rödbröstad maki. 
I denna 36 kvadratkilometer stora nationalpark har 
noterats inte mindre än 38 endemiska fågelarter och 
området är av Birdlife International klassat som ett mycket 
speciellt fågelområdet och då sett på världsbasis. 

 

 
(rödbröstad maki) 

 
Vi drar oss sedan vidare med buss till regionens centralort 
Tuléar och under bussresan kommer Monica att guida dig 
igenom landets sociala villkor och traditioner. Vi checkar in 

på Moringa Hotel. Denna lilla storstad tar oss in i vardagens 
Madagaskar och jag tror du kommer att mötet med 
Tuléar. Hotellet vi bor på är stadens bästa och om än 
stjärnorna på väggen ”bara” är tre kommer du att mötas 
av en fräsch och atmosfärrik miljö. 

 
Vi äter middag och smälter alla dagens intryck.  
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tisdag  

18/9 

Tuléar – Antananarivo (f, m) 
Efter frukost tar vi oss en promenad i Tuléar ner till stranden 
och ges ännu ett intryck av detta så varierande land. 

Sedan är det dags att bege oss mot flygplatsen. Kl. 12.35 
sitter vi ombord på Air Madagascar och tar oss tillbaka till 
landets huvudstad. Vi landar kl. 13.40 och vår chaufför står 
redo att ta oss tillbaka till Grand Urban Hotel. För er som vill 
här på eftermiddagen så beger vi oss ut på stan en runda 

och vill man hellre kanske ta en lat seneftermiddag på 
hotellet med ett dopp i poolen så gör man det. Hur som 
helst möts vi till middag. 
 

onsdag  

19/9 

Besök i lemurpark (f, l, m) 
På vårt program har vi idag ett besök på Lemur´s Park som 
är ett privat lemurreservat beläget cirka 25 kilometer väster 

om staden. Området täcker 5 hektar med specialodlade 
växter för att göra levnadsförhållande identiska med de 
olika lemurarternas naturliga miljöer. Ett otroligt välskött 
reservat där vi kommer att guidas igenom området och 
stifta bekantskap med nio av landets olika lemursorter.  

 

 
 
Efter lunch står beger vi oss till en fabrik som tillverkar 
föremål av återvunna metallföremål. Det har utvecklats till 
konst och exporteras till hela världen. Vi kommer in bakom 

kulisserna och det är nog en och annan aha-upplevelse 
som väntar. På kvällen vankas middag på en av stadens 
främsta gourmetrestauranger. 
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torsdag  

20/9 

Ambohimanga – shopping (f, l, m) 
Vi kör idag circa 20 kilometer nordväst om 
storstadsområdet och kommer till ett av UNESCO klassat 

världarv. Vi kommer till Merino-kungarnas gamla 
huvudstad och kliver in i deras gamla palatsområde. Deras 
palatsområdet ligger på höjden av en kulle och var 
muromgärdat och den gången fanns 16 ingångar. Vi 
passerar en av dessa ingångar och möter en rullande dörr 

som krävde många manskap att båda öppna och 
stänga. Väl inne på palatsområdet väntar många 
anekdoter och bland annat kommer vi att lära känna den 
tid då  kung Andrianampoinimerinas regerade under slutet 
av 1700-talet och in i påföljande sekel. 

 
I området utanför palatsområdet finns flera hantverkare 
och vem vet om du kanske kommer hem med en 
handtäljd och -målad figur som en av dessa på bilden. 
 

 
 
Efter lunch så beger vi oss till en del av staden där man 

samlat hantverk från hela landet. Så för den 
shoppingintresserade är det ett eldorado och för den som 
inte gillar shopping är det som ett museibesök med 
hantverkstradition över tid och rum. Allting här är designat 
och tillverkat på Madagaskar – ett ypperligt tillfälle att 

stödja landets befolkning och värna om den lokala 
hantverkstraditionen. 
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fredag  

21/9 

Andasibe (f, l, m) 
Vi checkar ut från Grand Urban Hotel och sätter kurs mot 
nya äventyr. Vi har cirka fyra timmars bussresa till 

regnskogen i östra delen av landet. Vi når Andasibe och 
detta skyddade naturområde består av två delar, The 
Perinet Special Reserve och Mantadia Nationalpark. Vi kör 
genom risfält och lokala byar med sina traditionella 
tegelhus.  Vardagslivet levs till stor del ute längs gatorna 

kring de lokala marknaderna. En vardag fjärran från vår 
vardag och det känns nästan som att köra igenom en film. 
Väl framme så checkar vi in på Madagskars i särsklass 
lyxigaste naturlodge, Mantadia Lodge där vi bor i 
bungalows. 

 

 
(bild lånad från hotellet) 

 
Efter aftonen måltid ger vi oss ut på kvällsvandring i 
regnskogen för att se nattdjuren vakna till liv. Det blir en 
vandring över stock och sten med erfaren naturguide och 

spanare. Vi letar på smått och stort och när det kommer till 
lemurer så är det första gången under resan som vi ges 
chans att upptäcka de nattaktiva sorterna. De sorters 
lemurer som finns just här är muslemur, vitfotad 
sportivelemur, fetsvansad dvärglemur och silkeslemuren 

ullmakier. 
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lördag  

22/9 

Naturäventyr i Perinet Reserve (f, l, m) 
Ät en rejäl frukost idag för sedan beger vi oss ut på en 
härlig förmiddagstur i Perinet reservatet. Ett 810 hektar 

naturskönt område där vi hoppas att komma Indri Indrin 
nära. Indrin spelar en speciell roll för lokalbefolkningen. 
Ursprungsbefolkningen trodde att deras avlidna släktingars 
själar bodde i dessa djur. Arten finns bara i denna del av 
landet och trivs bara i det vilda. Flera försök har gjorts att 

låta arten flytta in i reservat, men den vantrivs och 
fortplantar sig inte. I det vilda hotas den av utrotning på 
grund av ”civilisationens framfart”.  
 
Vi äter lunch på lodgen innan vi besöker Vakona Lodges 

privata reservat där vi kommer att möta bland annat 
bambulemuren och svartvit vari. 
 

 

söndag  

23/9 

Tillbaka till Antananarivo (f, l, m) 
Vi kör samma väg tillbaka som vi kom. Denna gången bor 
vi dock på ett annat hotell, som ligger utanför centrum av 

Antananarivo. Relais Des Plateaux ligger nära flygplatsen – 
vilket kommer att vara en fördel för morgondagens 
äventyr. Efter incheckning kan du se fram emot en lat 
eftermiddag, kanske vi poolen. Det har varit upplevelserika 
dagar och det kan vara skönt med några timmar här att 

bara smälta intrycken och ta det med ro. Hotellet har en 
mycket bra restaurang så det finns ingen anledning att 
lämna hotellet, utan vi möter upp för en drink innan det är 
dags att inta aftonens måltid. 
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måndag 

24/1 

Vidare till paradisön Saint Marie (f, m) 
Vi checkar in hos Madagasikara Airways för en flygtur till 
paradisön Saint Marie utmed landets östra kust. I detta 

tropiska paradis med vajande kokospalmer checkar vi in 
på förstklassiga Princess Bora Lodge & Spa och bor i Luxury 
Villas.  
 

 
(Bild lånad från hotellet) 

Saint Marie var länge känt som ett mäktigt piratnäste 
innan fransmännen tog över ön 1750. Man kan förstå att 
piraterna vill ha denna plats till sitt huvudkontor. 
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tisdag  

25/1 

Valsafari – lat eftermiddag (f, l, m) 
Idag har du chansen att följa med på ett tre timmars 
äventyr till havs. Vi ska ut och spana efter knölvalar. Denna 

val som har en längd upp till 16 meter och kan väga upp 
till 30 ton. Utflykten görs i samarbete med med den 
naturvårdande organisationen CétaMada NGO. På turen 
finns en valspecialist från organisationen för att vi ska få ut 
så mycket som möjligt av denna äventyr. 

 
Efter lunchen har du en härligt fri eftermiddag med 
möjlighet till sol och bad. På hotellet finns ett förstklassigt 
spa om du är sugen på behandlingar av allehanda slag. 
 

onsdag  

26/1 

Dag på egen hand–Romprovning (f, l, m) 
Ta denna dag precis som den kommer. Mot kvällningen 

möter vi upp för en privat Romprovning. Madagaskar är 
känd för sin tillverkning av Rom, som faktiskt går på export 
till stora delar av världen.  
 

 
(Bild lånad från hotellet) 

I hotellets romeria kommer en sommelier att guida oss 
igenom en provning. Därefter sätter vi oss till bords och 
njuter ännu en trevlig afton tillsammans.  
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torsdag  

27/9 

Nu börjar det bära hemåt (f, m) 
Madagasikara Airways kommer att flyga oss tillbaka till 
Antananarivo. Flygtiden är inte bestämd ännu så den ber 

jag att få återkomma med. När vi landar i huvudstaden 
(igen) så väntar ett rum på Relais De Plateaux Hotel på 
dig. Här kan packa om, duscha och göra dig redo för 
hemresan. Vi äter middag i lugn och ro innan vi har 
ungefär en kvart till flygplatsen. 

 

fredag  

28/9 

Hemresa 
Kl. 00.55 avgår Air France från Madagaskar och vi landar i 
Paris kl. 10.45. Här bokas anslutningsflyg till Stockholm, 
Göteborg och Köpenhamn. För dig som flyger till 
Köpenhamn så lättar nästa flyg kl. 12.25 och kl. 14.15 
landar du på Kastrup.  

 
 

Njut hotellen redan idag: 
 
Grand Urban Hotel: https://www.grandhotelurbanmadagascar.com 

Isalao Rock Lodge: https://www.isalorocklodge.com/index.html 
Moringa Hotel: http://www.moringa-tulear.mg/en/rubriques/hotel-moringa 
Mantadia Lodge: http://mantadialodge.com 
Relais des Plateaux Hotel: http://www.relais-des-plateaux.com/en 
Princess Bora Lodge & Spa: https://www.princesse-

bora.com/accommodation/luxury-villa/ 
 
  
  

  

https://www.grandhotelurbanmadagascar.com/
https://www.isalorocklodge.com/index.html
http://www.moringa-tulear.mg/en/rubriques/hotel-moringa
http://mantadialodge.com/
http://www.relais-des-plateaux.com/en
https://www.princesse-bora.com/accommodation/luxury-villa/
https://www.princesse-bora.com/accommodation/luxury-villa/
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Detta ingår i resan:  
• Flyg, Air France, Köpenhamn/Göteborg/Stockholm – Paris – 

Antananarivo t/r I ekonomiklass inkl bränsletillägg och alla flygskatter 

• Flyg, Air Madagascar, Antananarivo – Tuléar t/r i ekonomiklass inkl 

bränsletillägg och alla flygskatter 

• Flyg, Madagasikara Airways, Antananarivo – Saint Marie t/r i 

ekonomiklass inkl bränsletillägg och alla flygskatter 

• Samtliga flygplatstransfers t/r 

• 2 + 2 nätter på Grand Urban Hotel****, rumskategori: confort,  i 

Antananarivo inkl frukost 

• 2 nätter på Isalo Rock Lodge****, rumskategori: standard,  vid Isalo 

National Park inkl frukost 

• 1 natt på Moringa Hotel*** , rumskategori: standardrum, i Tuléar inkl 

frukost 

• 2 nätter på Mantadia Lodge****, rumskategori: bungalow,  i Andasibe 

inkl frukost 

• 1 natt på Relais Des Plateau Hotel***, rumskategori: standardrum,  vid 

flygplatsen i Antananarivo inkl frukost 

• 1 dag på Relais De Plateux Hotel***, rumskategori: standardrum vid 

ankomst med flyg från Saint Marie och fram till transfer vid hemresan 

• 3 nätter på Princess Bora Lodge & Spa****, rumskategori: Luxury Villa, på 

Saint Marie inkl frukost. 

• Dag för dag program inkl alla beskrivna aktiviteter, entréavgifter 

transporter och lokala skatter 

• 11 luncher och 14 middagar inkl måltidsdryck (vid måltid på restaurang: 

½ flaska vin eller två flaskor öl eller två Coca Cola, vid picknicklunch -3 
tillfällen -: en öl, cola eller vatten. 

• Dricks till lokala guider och chaufförer 

• Monica Åberg guidar under hela vistelsen i Madagaskar 

• Avreseinformation i Malmö, ca en månad före avresa 

Pris per person i dubbelrum: 72 500,- 
 

Tillägg för enkelrum: 18 000,- 
För dig som reser själv finns alltid möjlighet att boka din resa med plats i delat 

dubbelrum. Det innebär att du bor med annan resenär som bokat samma 
boendealternativ (dam bor med dam samt herre med herre).  

 

Vill du förlänga vistelsen på paradisön Saint Marie?  
Det går kalasbra att stanna längre på ön. Hör med Monica Travel 
för logistik och prisinformation.  
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Detta tillkommer: 

• Visum till Madagaskar köps vid ankomsten till Madagaskar, pris per 

person: 30 euro (med reservation för ändring) 

Villkor för genomförande:  
• Minimum antal resenärer 16 personer, max 18 personer   

• Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar. Vid resa 

till Madagaskar är det viktigt att inse att infrastrukturen inte är väl 
utbyggd, vilket innebär att alla transportsträckor tar betydligt längre tid 

än vi är vana vid hemma. Tidtabellerna för inrikesflyg är alltid 
ungefärliga och kan ändras med mycket kort varsel likaså kan 
flygrouter ändras – ta detta som en del av upplevelsen. Att stressa upp 
sig och tycka att saker och ting är dåliga för att det inte är som hemma 
är ingen idé och bara energislöseri såväl för sig själv som sina 

medresenärer.  

• Hotell kan komma att ändras på grund av faktorer som är utanför 

Monica Travels kontroll, dock  garanterar Monica Travel minst samma 

klass av hotell vid sådana tillfällen.   

• Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte.   

• Pris är med reservation för ändring på grund av valutaförändringar, 

ändringar av flygskatter och bränsletillägg, fram till den dag du bokar 

arrangemanget.   

• Alla priser är baserade på kontantbetalning till Monica Travels 

bankgiro. Vill du betala med kort gör du det genom www.betalo.se. 
Denna betalningsform då Monica Travel vill ge alla sina resenärer bästa 
möjliga pris på sina resor. 

• Handpenning: 20 000,- per person inom 14 dagar från resan är 

bekräftad från Monica Travel. Handpenningen återbetalas inte vid 

avbokning från  resenärens sida.   

• Slutbetalning: Senast 40 dagar innan avresa skall slutbetalningen finnas 

på  Monica Travels konto. Ingen återbetalning vid avbokning efter 

inbetalning. I de fall man avbokar på grund av sjukdom med läkarintyg, 

är det villkor i din reseförsäkring som gäller. Monica Travel vill påpeka 
att dessa avbokningsregler är helt och hållet villkor från flygbolag, hotell 

och övriga samarbetspartners på plats på Madagaskar.   

• Ditt pass måste vara giltigt minst till den 24 mars 2019 .   

• För svenska medborgare ges visum vid gränsen utan kostnad. Har du 

annat  medborgarskap så tar Monica Travel gärna reda på vad som 

gäller just för dig.   

http://www.betalo.se/
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• Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen 

bekräftas på faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens 

självkostnadspris.   

• Allmänna resevillkor gäller tillsammans med särskilda villkor gäller, vilka  

återfinns på www.monicatravel.se   

• Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet  

Boka din resa på telefon 040-672 69 60 

eller monica@monicatravel.se 
 

 

 
 

Här träffar jag en flicka i 12-års åldern som för första gången ser sig själv. 

Bor man inte nära vatten eller har en spegel hemma – hur ska man då 
veta hur man ser ut? Malagassy-folket är troligen världens mest ödmjuka 

och positiva människor, vilket bidrar till en alldeles speciell reseupplevelse. 

Följ med på detta reseäventyr och jag kan lova dig 

upplevelser du aldrig varit med om och aldrig 

kommer att glömma. 
 

Hälsningar Monica 

mailto:monica@monicatravel.se
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