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ACI PRET ACI AR MADAGASKARAS IEDZĪVOT JIEM UN LEMURIEM
GRUPU TŪRE 2017
“Aci pret Āci Ār MĀdĀgĀskĀrĀs iedī vot jiem un lemūriem” ir grupu tūre uī MĀdĀgĀskĀru gidĀ KlĀusĀ
HeimerĀ (57) vĀd ā . Viņš ir fotogr fs un žurn lists, kurš vĀlst dī vo vĀir k k 17 gĀdu, str d jis pie
MĀdĀgĀskĀrĀs ceļvežĀ v cu vĀlod

iīdot

sērij

“Reise-Knowhow” (iīdots 2009., 2012. un

2015.gĀdĀ mĀij ).
Aptuveni 2500 kilometrus gĀrĀis ceļojums s kĀs Ampefi un AnĀlĀvori vulk nu Āpvidū, t l k ved uī
valsts austrumiem gar Pangalanes kan lu, cĀur TĀmĀtĀvi un Foulpointu. EkskursijĀ Ār lĀivu no
Soanierana-Ivongo uī ār numskĀisto Sv. MĀrijĀs sĀlu, kĀm seko ĀtgriešĀn s TĀn . BrĀuciens uī
FiĀnĀrĀntsoĀs Āugstieni un “dī v āĀs vilcien ” jeā džungļu ekspres uī MĀnĀkĀru MĀdĀgĀskĀrĀs
dienvidaustrumu krĀst . Tūres noslēgum

RĀnomĀfĀnĀs nĀcion lo pĀrku Āpmeklējums (divi

nĀcion lie pĀrki un vĀir kĀs nelielĀs liegumu īonĀs).
Jūs gĀidĀ iepĀī šĀn s Ār vietējiem iedī vot jiem, sp došĀs Āngļu un v cu vĀlod

run jošĀ gidĀ

īin šĀnĀs, iespējĀ uīņemt lieliskĀs fotogr fijĀs, k Ār vietēj s virtuves gĀrdumi.
NeĀiīmirstiet pĀņemt l dī USB īiāĀtmiņu, lĀi pĀr piemiņu sĀņemtu gidĀ KlĀusĀ HeimerĀ ceļojumĀ
lĀik uīņemt s fotogr fijĀs, t.sk., tūristu foto.
02.04.2017. – 21.04.2017.
(ierĀšĀn s ne vēl k k 03.04 05:00, iīlidošĀnĀ ne Āgr k k 20.04 20:00)
07.05.2017. – 26.05.2017.
04.06.2017. - 23.06.2017.
09.07.2017. – 28.07.2017.
*šĀj dĀtum iespējĀms cits gids!
13.08.2017. – 01.09.2017.
10.09.2017. – 29.09.2017.
01.10.2017. – 20.10.2017.
05.11.2017. – 24.11.2017.
ANTANANARIVU
SĀskĀņ

Ār lidojumĀ grĀfiku, ielidošĀnĀ AntĀnĀnĀrivu stĀrptĀutiskĀj

lidost

IvĀto, tikšĀn s Ār firmĀs p rst vi. TrĀsfērs uī Belvedere vĀi l dī gu viesn cu
pilsētĀs centr , iīvietošĀn s, ĀtpūtĀ.
Antananarivu – tūkstoš kĀreivju pilsētĀ, vĀi, k

to nereti dēvē, TĀnĀ, ir liel k

1. diena,

un kolor t k pilsētĀ uī sĀlĀs. PilsētĀ iīvietotĀ 1240 – 1470 m v.j.l., ielej stĀrp

svētdienĀ

diviem pĀuguriem. Popul r kĀis ĀpskĀtes oājekts gĀlvĀspilsēt

ir lieliskĀis un

monument lĀis

–

RuvĀ

AmāuhimĀngĀ

pils

ĀnsĀmblis

(XVII

XIX

gs.).

InteresĀntĀs ir PreīidentĀ pils, Ministriju ēku komplekss, PremjerministrĀ pils,
NĀcion l s āiāliotēkĀs ēkĀ, Iekšlietu un

rlietu ministriju ēkĀs Anusi kvĀrt l ,

kĀn lu rĀjons AntuhumĀdinikĀ, kur ĀtrodĀs mošejĀ un kĀtoļu āĀīn cĀ, te tris,
stĀdions, Bot niskĀis d rīs.
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ANTANANARIVU – AMPEFI (ap 120 km, ~ 3,5 h)
Nesteidī gs

ārĀuciens

“mežon gĀjos

rietumos”,

iespējĀ

uīņemt

fotogr fijĀs. Apst šĀn s lemūru pĀrk , kur Āptveni 5 hĀ liel
p rvietojoties sĀstopĀmi 9 lemūru sugu p rst vji. N kĀm
2. diena,
pirmdiena

ciemĀt , kur

teritorij

jĀukĀs
ār vi

pieturĀ neliel

vĀir kĀs ģimenes no otrreiīēj m iīejviel m (p rstr d tiem

Ātkritumiem) veido miniĀtūrus trĀnsportĀ l gīekļus, ko pl no eksportēt.
Braciens caur Miarinarivu, kur m c āu seīonĀs lĀik

iespējĀms v cu –

Viesn cĀ
Relais de la
Vierge

mĀlĀgĀsu āiedr āĀs skolĀs Āpmeklējums, vēl k ierĀšĀn s Ampefi pie ItĀsi
eīerĀ. TĀs ir ļoti āĀg ts Ār īiv m! Tipiski š

reģionĀ florĀs p rst vji ir ĀnĀnĀsi,

papaija un avokado.
AMPEFI (100 km)
EkskursijĀ Apefi Āpk rtnē: Lili upes ūdenskritumi, AnĀlĀvori geiīeri, skĀtu
3. diena,
otrdiena

Viesn cĀ
laukums Ilot de la Vierge. IknedēļĀs tirgus Āpmeklējums AnĀlĀvori. Veiksmes Relais de la
gĀd jum iespējĀms sĀtikt drĀudī gu īemnieku ģimeni, kuri sĀv m rok m
Vierge
gatavo popkornu. OtrĀ nĀkts vies c Relais de la Vierge.
AMPEFI – ANTANANARIVU – ANDASIBE (260 km, ~ 6,5 h)
Agri no r tĀ (Āp ~ 7:00) iīārĀukšĀnĀ cĀur AntĀnĀnĀrivu uī plĀši pĀī stĀmo
AndĀsiāes nĀcion lo pĀrku. PĀ ceļĀm pieturĀ MĀroīevo r puļu pĀrk , kur

4. diena,
trešdienĀ

Andasibe

skĀt mi hĀmeleoni un citi Āāinieki.
NĀkt

vietēj

gidĀ pĀvĀd ā

Viesn cĀ

iespējĀms doties luktr šu gĀism

skĀt t nĀkts

lemūrus (gĀlvenok rt, GoodmĀn peles lemūrus), guļošus hĀmeleonus, kokĀ

Forest
Lodge

vĀrdes un citus dī viekus. NĀkts dĀāĀs ieskĀut AndĀsiāe Forest lodž .
ANDASIBE (40 km)
Aptuveni tr s stundĀs gĀrĀ r tĀ pĀstĀigĀ kop
AnĀlĀmĀīotrĀs pĀrkĀ sekund rĀj
5. diena,

mež

Ār gidu otr

liel kĀj

mūžīĀļĀj

pĀ Indri tĀku. UīmĀn gi vērojot, var

pĀveikties ierĀudī t divus no liel kĀjiem lemūru sugu p rst vjiem – indri,

ceturtdiena dīirdēt to sĀīiņĀs sĀucienus. Redīēsiet putnus, r puļus, citu lemūru sugu
p rst vjus (DiĀdem SifĀkĀs, ārūnos u.c.). Pēcpusdien

vērosiet lemūrus

Viesn cĀ
Andasibe
Forest
Lodge

(BĀmāoo, ārūnos, melnāĀltos vĀri) pie VĀkonĀ lodžĀs. K ds vĀr jums uīlēkt uī
pleca!
ANDASIBE – AKANIN’NY NOFY (AkĀnin’nĪ NofĪ noī mē “sĀpņu ligīdĀ”, 125
km Āutoceļš, 7 km āeīceļĀ trĀse, 1,5 h Ār lĀivu pĀ kĀn lu)
No r tĀ iīārĀukšĀnĀ, Āiī BrikĀvillĀs nogriešĀn s pĀ āeīceļĀ trĀsi uī MĀnĀmāĀto
6. diena,
piektdiena

pie RĀsoĀāes eīerĀ. BrĀuciens Ār lĀivu pĀ PĀngĀlĀnes kĀn lu uī AkĀnin’nĪ NofĪ
pie AmpitĀāes eīerĀ. Viesn cĀ, kur

nĀkšņosim, ĀtrodĀs pie lemūru parka.

PĀstĀigĀ viesn cĀs Āpk rtē.
! Viesn c s PĀlmĀrium un PĀlmĀrium BeĀch elektr āu rĀžo ģenerĀtori, kĀs nĀkt
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tiek iīslēgti.
AKANIN’NY NOFY
R tĀ pĀstĀigĀ PĀlmĀrium pĀrk , kur sĀstopĀmi dĀž du sugu lemūri. Tie
7. diena,
sestdiena

uīmĀn gi vēro tūristus, nereti pien kot ļoti tuvu. NĀkts ekskursija ar laivu uz
lĀāi

ĀpsĀrg tu

vietu

pie

kĀn lĀ,

kur

skĀt mi

slĀidpirkstĀinie

lemūri

Viesn cĀ
Palmarium

(DĀuāentoniĀ mĀdĀgĀscĀriensis) Ār sugĀi rĀkstur gu gĀru vidējo pirkstu.
AKANIN’NY NOFY – TAMATAVE – FOULPOINTA (~ 2,5 h ar laivu un 60 km
pĀ ceļu l dī FoulpointĀi)
8. diena,

TrĀnsfērs uī TĀmĀtĀvi Ār motorlĀivu. T

ir liel k

svētdienĀ

BrĀucienĀ

uī

turpin jum

–

Āutoāuss

MĀdĀgĀskĀrĀs ostĀs pilsētĀ!

FoulpointĀs

kūrortu,

popul ru

mĀlĀgĀsiešu nedēļĀs nogĀles ĀtpūtĀs vietu. CietokšņĀ ĀpskĀte vietēj

gida

Viesn cĀ
Manda
Beach

FidelĀ vĀd ā . AtpūtĀ un jūrĀs veltes piekrĀstē.
FOULPOINTA – SOANIERANA-IVONGO – SAINTE MARIE (ap 100 km pa
ceļu un ~ 1,5 – 2 h Ār lĀivu uī Āgr ko pir tu sĀlu)
06:00 iīārĀukšĀnĀ uī Soanierana-Ivongo, brauciens p r jūru Ār “GĀsikĀrĀ Be”
9. diena,
pirmdiena

- pr mi-lĀivu uī pĀsĀkĀini skĀisto Sv. MĀrijĀs sĀlu. NĀkts āungĀlo viesn c
stĀrp lidostu un AmāodifotĀtrĀ pilsētu.

Bungalo
viesn cĀ
Lakana

! KuģošĀnĀi nelĀāvēl gu Āpst kļu gĀd jum

progrĀmmĀ tiek mĀin tĀ, vēl vienu

nĀkti pĀvĀdot Foulpoint .
SAINTE MARIE
Br vĀ dienĀ Sv. MĀrijĀs (Nusi-BurĀhĀs) sĀl .
Jūsu iīvēlei: iespējĀmĀ NĀttes sĀlĀs iepĀī šĀnĀ dienvidos no Sv. MĀrijĀs sĀlĀs
vĀi t s īiemeļu vĀi Āustrumu ĀpskĀte Ār k j m vĀi velosipēdu. PiekrĀstē
iespējĀms nodĀrāoties Ār ūdens sportĀ veidiem vĀi vienk rši Ātpūsties.
10. diena,
otrdiena

BēgumĀ lĀik

pieejĀmĀ pir tu kĀpsētĀ, no jūlijĀ l dī septemārim iesĀk m

doties vĀļu vērošĀnĀs ekskursij (reīervēšĀnĀ viesn c ).

Bungalo
viesn cĀ
Lakana

Izbaudiet neaizmirstamu saulrietu!
!

KuģošĀnĀi

nelĀāvēl gu

Ātgriežoties AndĀsiā

Āpst kļu

vĀi MorĀmĀng

gĀd jum
ĀtkĀr ā

progrĀmmĀ

tiek

mĀin tĀ,

no viesn cu pieejĀm āĀs.

N kĀmĀj dien seko ĀtgriešĀn s TĀn .
SAINTE MARIE – ANTANANARIVU
11. diena,
trešdienĀ

TrĀnsfērs uī lidostu, lidojums uī TĀnu. Br vĀ dienĀ ĀtpūtĀi. NĀkts viesn c

Viesn cĀ
Belvedere

Belvedere vĀi l dī g .
ANTANANARIVU – ANTSIRABE (ap 170 km, ~ 3,5 h)
No r tĀ iepĀī šĀn s Ār v cu – mĀlĀgĀsu soci lo kopprojektu ielĀs āērniem

12.diena,
ceturtdiena

TĀnĀs nomĀlē. BrĀuciens uī AmāĀtolĀmpi, kur p rstr d Ālum niju, rĀžo kĀtlus,
gĀldĀ futāolĀ un citĀs spēles. CeturtdienĀ šeit ir tirgus dienĀ, k
dĀrā

Ār iespējĀms

vērot ār vdĀāĀs friīierus. IerĀšĀn s AntsirĀāē. IīvietošĀn s viesn c ,
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ār vĀis lĀiks ĀtpūtĀi.
Antsirabe

atrodas

1500

m

“MĀdĀgĀskĀrĀs Vishi”. JĀu 1913.gĀd
dīiedniecisk s

virs

augstum

jūrĀs

l meņĀ,

iesĀuktĀ

pĀr

īin tnieki Āpstiprin jĀ sērĀvotu ūdens

pĀš āĀs. Pēc gĀršĀs AntsirĀāes ūdeni sĀl dīinĀ Ār KĀuk īĀ

miner lūdeni.

ANTSIRABE – AMBOSITRA – FIANARANTSOA (ap 240 km, ~ 5,5 h)
BrĀuciens vērojot neĀprĀkst mi skĀistĀs ĀinĀvĀs, kur “m c jies Dievs”, uī
13. diena,
piektdiena

FiĀnĀrĀntsoĀ.

PĀ

ceļĀm

nelielĀ

AmāositrĀs

ĀpskĀte.

No

FiĀnĀrĀntsoĀs

Āugst k s vietĀs pĀverĀs ār nišķ gĀ “1001 āĀīn cu” pilsētĀs pĀnor mĀ. VilcienĀ

Villa
Sylvestre

āiļešu ieg de. NĀkts viesn c .
FIANARANTSOA – MANAKARA (163 km, 8 – 17 h ārĀuciens Ār džungļu
ekspresi)
Ap 07:00 iīārĀukšĀnĀ Ār “džungļu ekspresi” uī MĀnĀkĀru. Ceļš ved p r 67
tiltiem, cĀur 48 tuneļiem un MĀnĀkĀrĀs tropu mežu Āustrumu krĀst . KĀtr
stĀcij

vietējie iedī vot ji

pied v

ieg d ties svĀigus Āugļus (āĀn nus,

mĀndĀr nus, mĀnioku), īivis, sĀldumus. LĀā kĀj

gĀd jum

ārĀuciens ilgst 8

vĀr āūt Ār pēc pusnĀkts! si pirms

Viesn cĀ

tiek šķērsots lidostĀs skrejceļš – vienĀ no tr s š d m

Partenay

14. diena,

stundĀs, āet reiīēm ierĀšĀn s gĀlĀpunkt

sestdiena

ierĀšĀn s MĀnĀkĀr

Club

viet m pĀsĀulē. T Ār ir rikšu pilsētĀ. TrĀnsfērs uī viesn cu.
! JĀ vilciens stipri kĀvējĀs, nelielĀs grupĀs gĀd jum

tiek iīmĀntotĀ dreī nĀ vĀi

sliedēm piel gotĀ mĀš nĀ, lĀi visĀ ārĀucienĀ lĀik āūtu iespējĀms fotogrĀfēt.
! VilcienĀ reisĀ ĀtcelšĀnĀs gĀd jum
centru upes krĀst

– iepĀī šĀn s Ār FiĀnĀrĀntsoĀ vēsturisko

un ārĀuciens uī AmāĀlĀvĀo, nĀkts viesn c

Bougainvillées

vĀi l dī g .
MANAKARA – RANOMAFANA (~ 200 km)
Br vs r ts MĀnĀkĀr . IespējĀms skĀt t krĀst

Ātgrieīušos īvejnieku lomus vĀi

viīi nties pĀ PĀngĀlĀnes kĀn lu. Vēl k iīārĀukšĀnĀ uī RĀnomĀfĀnu gĀr pĀlmu
15. diena,

Āudīēm un gĀršvielu plĀnt cij m.

svētdienĀ

NĀkts pĀstĀigĀ, peļu lemūru, hĀmeleonu un vĀržu vērošĀnĀ.

LodžĀ Cheī
Gaspard

! VilcienĀ ĀtcelšĀnĀs gĀd jum : AnjĀ reīerv tĀ Āpmeklējums 12 km uī
dienvidiem no AmāĀlĀvĀo. TĀj

ir lĀāĀs iespējĀs sĀstĀpt k du no kĀķu lemūru

ģimenēm. BrĀuciens uī RĀnomĀfĀnu, nĀkšņošĀnĀ.
RANOMAFANA – SAHAMBAVI (~ 65 km)
Ap 40 tk hĀ liel
16. diena,
pirmdiena

RĀnomĀfĀnĀs nĀcion l

pĀrkĀ Āpmeklējums. TĀs ĀtrodĀs pie

NĀmoronĀs upes, ievērojĀms Ār fĀunĀs un florĀs p rst vjiem, piemērĀm, LĀc viesn cĀ
īeltĀinĀis lemūrs, kuru tikĀi 1986.gĀd Ātkl jĀ v cu pētieks BernhĀrds Meiers,
ārūnĀis un sifĀkĀs lemūrs.
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Agr

pēcpusdien

ĀtgriešĀn s FiĀnĀrĀntsoĀ. BrĀuciens Ār Ānt ku Micheline

mĀš n-vilcienu uī SĀhĀmāĀvi eīeru. AtkĀr ā

no ierĀšĀn s lĀikĀ – tējĀs

plĀt cijĀs ĀpskĀte. NĀkts viesn c Ār kr šņu īiedu d rīu eīerĀ krĀst .
! Brauciens Ār mĀš n-vilcienu tiek orgĀniīēts, jĀ grup

ir vismĀī 4 dĀl āieki. JĀ

dĀl āieku skĀits ir mĀī ks, trĀnsfērs uī SĀhĀmāĀvi eīeru tiek veikts Ār
minibusu.

SAHAMBAVI – AMBOSITRA (~ 150 km)
Betsileo cilts ļĀudis ir lieliski ĀinĀvu Ārhitekti. Viņi iīmĀnto pĀt ĀugstĀs, grūti
17. diena,
otrdiena

sĀsniedīĀmĀs

terĀses

r sĀ

ĀudīēšĀnĀi.

BrĀuciens

Amāositru.

ZĀfimĀniri

koktēlnieku dĀrān cĀs Āpmeklējums. NĀkts sen kĀj reģionĀ viesn c GrĀnd vĀi

Viesn cĀ
Grand

l dī g .
AMBOSITRA – ANTSIRABE (90 km)
18. diena,

BrĀuciens pĀ l kmotu ceļu uī AntsirĀāi. JĀ lĀiks ĀtļĀus – neliela apskates

Viesn cĀ

trešdienĀ

ekskursijĀ ūdens un rikšu, d rgĀkmeņu un pusd rgĀkmeņu pilsēt . IespējĀms

Flower

dĀrān cĀs Āpmeklējums, kur gĀtĀvo miniĀtūrĀs no otrreiīēj m iīejviel m.

Palace

ANTSIRABE – ANTANANARIVU (~ 170 km)
BrĀuciens cĀur AmāĀtolĀmpi uī TĀnu. AtkĀr ā
19. diena,

tirgus Āpmeklējums. IespējĀms ieg d ties

no ierĀšĀn s lĀikĀ – amatieku
dĀs, Ākmens, āĀāisko šķiedru

ceturtdiena dĀrin jumus.
TrĀnsfērs uī lidostu, iīlidošĀnĀ m jup vĀi trĀnsfērs uī viesn cu net lu no
lidostĀs (nĀkšņošĀnĀ cen nĀv iekļĀutĀ).
20. diena,

ANTANANARIVU

piektdiena

SĀskĀņ Ār lidojumĀ grĀfiku, trĀnsfērs uī lidostu, iīlidošĀnĀ m jup.

CeļojumĀ cenĀ 2780 EUR,( vienĀi personĀi divviet g numur )
*piemĀksĀ pĀr vienviet gu numuru: 530 EUR
*Papildu nakts Antananarivu viesn c “Belvedere”, j
B&B 34 EUR vienĀi personĀi divviet g numur , 50 EUR – vienviet g numur .
Cen

iekļĀuts:

- trĀnsfērs lidostĀ – viesn cĀ – lidosta;
- nĀkšņošĀnĀ minētĀj s vĀi l dī g s viesn c s Ār ārokĀst m (iīņemot Sv. MĀrijĀs sĀlu, kur ārokĀstis
un vĀkĀriņĀs);
- ieejĀs mĀksĀ pĀrkos un reīerv tos (AndĀsiāe un RĀnomĀfĀnĀ);
- vietējo gidu pĀkĀlpojumi pĀrkos un reīerv tos;
- ekskursijĀs pēc progrĀmmĀs;
- brauciens ar automaš nu, miniāusu vĀi Āutoāusu, šoferĀ pĀkĀlpojumi, degvielĀ ceļojumĀ lĀik ;
- vilcienĀ āiļetes no FiĀnĀrĀntsoĀs uī MĀnĀkĀru (jĀ āūs iīmĀiņĀs kust āĀs grĀfik , tiks veiktĀs
korekcijĀs): jĀ mĀī k k 4 personĀs, ārĀuciens Ār retro vilcienu, jĀ 4 – 10 personas – brauciens ar
dreī nu, jĀ t str d un ir ār vĀs vietĀs.
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- trĀnsfērs Ār viesn cĀs pĀšum esošu lĀivu MĀnĀmāĀto – AkĀnin’nĪ NofĪ – TĀmĀtĀve (uī kl jĀ
iespējĀmi Ār citi pĀsĀžieri);
- trĀnsfērs Ār vietējo pr mi-laivu Gasikara no Soanierana-Ivongo uz Sv. MarijĀs sĀlu (uī kl jĀ
iespējĀmi Ār citi pĀsĀžieri). Sliktu lĀikĀ Āpst kļu, Āugstu viļņu gĀd jum ārĀuciens vĀr tikt Ātcelts un
progrĀmmĀ mĀin tĀ;
- Āngļu un v cu vĀlod run jošs gids;
- slĀidpirkstu (AĪe AĪe) lemūru vērošĀnĀ nĀkt ;
- pudele dīerĀm ūdens ik dienas;
- tūristu nodevĀ.
Cen nĀv iekļĀuts:
- starptautiskai lidojums un lidostu nodevas;
- iekšīemes lidojums no Sv. MĀrijĀs sĀlĀs uī TĀnu no 250 EUR Ār lidostu nodev m;
- MĀdĀgĀskĀrĀs v īĀ;
- ielidošĀnĀs nodevĀ Āp 10 EUR;
- ēdin šĀnĀ, iīņemot progrĀmm nor d to;
- ūdens sportĀ veidi, velosipēdu nomĀ Sv. MĀrijĀs sĀl ;
- vĀļu vērošĀnĀs ekskursijĀ Sv MĀrijĀs sĀl ;
- vesel āĀs, āĀg žĀs un ceļojumĀ Āpdrošin šĀnĀ.
*ProgrĀmm iespējĀms iīmĀiņĀs, pĀši vilcienu sĀrĀkstĀ iīmĀiņu gĀd jum .
*CeļojumĀm tiek pl notĀs nor d t s viesn cĀs, āet tĀrifi, iespējĀms, vĀr mĀin ties vĀlūtĀs kursĀ
un/vĀi degvielĀs cenu iīmĀiņu gĀd jum .
*EkskursijĀs un cenĀs vĀr mĀin ties gĀd jumos, kĀd tiek Ātcelti vĀi iīp rdoti Āvioreisi un vilcienu
āiļetes; slikti lĀikĀ un ceļu Āpst kļi; streiki, nemieri, k Ār dĀāĀs kĀtĀstrofu (plūdi, īemestr ces,
cikloni) gĀd jum .
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