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ACI PRET ACI AR MADAGASKARAS IEDZĪVOTĀJIEM UN LEMURIEM
GRUPU TŪRE 2018
“Aci pret aci ar Madagaskaras iedzīvotājiem un lemūriem” ir grupu tūre uz Madagaskaru gida Klausa
Heimera (57) vadībā. Viņš ir fotogrāfs un žurnālists, kurš valstī dzīvo vairāk kā 17 gadu, strādājis pie
Madagaskaras ceļveža vācu valodā izdotā sērijā “Reise-Knowhow” (izdots 2009., 2012. un
2015.gada maijā).
Aptuveni 2500 kilometrus garais ceļojums sākas Ampefi un Analavori vulkānu apvidū, tālāk ved uz
valsts austrumiem gar Pangalanes kanālu, caur Tamatavi un Foulpointu. Ekskursija ar laivu no
Soanierana-Ivongo uz brīnumskaisto Sv. Marijas salu, kam seko atgriešanās Tanā. Brauciens uz
Fianarantsoas augstieni un “dzīvības vilcienā” jeb džungļu ekspresī uz Manakaru Madagaskaras
dienvidaustrumu krastā. Tūres noslēgumā Ranomafanas nacionālo parku apmeklējums (divi
nacionālie parki un vairākas nelielas liegumu zonas).
Jūs gaida iepazīšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, spīdošas angļu un vācu valodā runājoša gida
zināšanas, iespēja uzņemt lieliskas fotogrāfijas, kā arī vietējās virtuves gardumi.
Neaizmirstiet paņemt līdz USB zibatmiņu, lai par piemiņu saņemtu gida Klausa Heimera ceļojuma
laikā uzņemtās fotogrāfijas, t.sk., tūristu foto.
29.04. – 18.05.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 30.04 05:00, izlidošana ne agrāk kā 17.05. 20:00)
10.06. - 29.06.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 11.06 05:00, izlidošana ne agrāk kā 28.06. 20:00)
02.09. – 21.09.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 03.09 05:00, izlidošana ne agrāk kā 20.09. 20:00)
14.10. – 02.11.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 15.10 05:00, izlidošana ne agrāk kā 01.11. 20:00)
04.11. – 23.11.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 05.11 05:00, izlidošana ne agrāk kā 22.11. 20:00)
25.11. – 14.12.2018.
(ierašanās ne vēlāk kā 26.11 05:00, izlidošana ne agrāk kā 13.12. 20:00)

ANTANANARIVU
Saskaņā ar lidojuma grafiku, ielidošana Antananarivu starptautiskajā lidostā
Ivato, tikšanās ar firmas pārstāvi. Trasfērs uz Belvedere vai līdzīgu viesnīcu
pilsētas centrā, izvietošanās, atpūta.
Antananarivu – tūkstoš kareivju pilsēta, vai, kā to nereti dēvē, Tana, ir lielākā
1. diena,

un kolorītākā pilsēta uz salas. Pilsēta izvietota 1240 – 1470 m v.j.l., ielejā starp

svētdiena

diviem pauguriem. Populārākais apskates objekts galvaspilsētā ir lieliskais un
monumentālais

Ruva

Ambuhimanga

pils

ansamblis

(XVII

–

XIX

gs.).

Interesantas ir Prezidenta pils, Ministriju ēku komplekss, Premjerministra pils,
Nacionālās bibliotēkas ēka, Iekšlietu un Ārlietu ministriju ēkas Anusi kvartālā,
kanālu rajons Antuhumadinika, kurā atrodas mošeja un katoļu baznīca, teātris,
stadions, Botāniskais dārzs.
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Viesnīca
Belvedere
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ANTANANARIVU – AMPEFI (ap 120 km, ~ 3,5 h)
Nesteidzīgs

brauciens

“mežonīgajos

rietumos”,

iespēja

uzņemt

jaukas

fotogrāfijas. Apstāšanās lemūru parkā, kur aptveni 5 ha lielā teritorijā brīvi
pārvietojoties sastopami 9 lemūru sugu pārstāvji. Nākamā pietura nelielā
2. diena,

ciematā, kurā vairākas ģimenes no otrreizējām izejvielām (pārstrādātiem

pirmdiena atkritumiem) veido miniatūrus transporta līgzekļus, ko plāno eksportēt.
Braciens caur Miarinarivu, kur mācību sezonas laikā iespējams vācu – malagasu

Viesnīca
Relais de la
Vierge

biedrības skolas apmeklējums, vēlāk ierašanās Ampefi pie Itasi ezera. Tas ir ļoti
bagāts ar zivīm! Tipiski šā reģiona floras pārstāvji ir ananasi, papaija un
avokado.
AMPEFI (100 km)
Ekskursija Apefi apkārtnē: Lili upes ūdenskritumi, Analavori geizeri, skatu
3. diena,
otrdiena

Viesnīca
laukums Ilot de la Vierge. Iknedēļas tirgus apmeklējums Analavori. Veiksmes Relais de la
gadījumā iespējams satikt draudzīgu zemnieku ģimeni, kuri savām rokām
Vierge
gatavo popkornu. Otra nakts viesīcā Relais de la Vierge.
AMPEFI – ANTANANARIVU – ANDASIBE (260 km, ~ 6,5 h)
Agri no rīta (ap ~ 7:00) izbraukšana caur Antananarivu uz plaši pazīstamo
Andasibes nacionālo parku. Pa ceļam pietura Marozevo rāpuļu parkā, kur

4. diena,
trešdiena

skatāmi hameleoni un citi abinieki.
Naktī vietējā gida pavadībā iespējams doties luktrīšu gaismā skatīt nakts
lemūrus (galvenokārt, Goodman peles lemūrus), guļošus hameleonus, koka

Viesnīca
Andasibe
Forest
Lodge

vardes un citus dzīviekus. Nakts dabas ieskautā Andasibe Forest lodžā.
ANDASIBE (40 km)
Aptuveni trīs stundas gara rīta pastaiga kopā ar gidu otrā lielākajā mūžzaļajā
Analamazotras parka sekundārajā mežā pa Indri taku. Uzmanīgi vērojot, var
5. diena,

paveikties ieraudzīt divus no lielākajiem lemūru sugu pārstāvjiem – indri,

ceturtdiena dzirdēt to saziņas saucienus. Redzēsiet putnus, rāpuļus, citu lemūru sugu
pārstāvjus (Diadem Sifakas, brūnos u.c.). Pēcpusdienā vērosiet lemūrus

Viesnīca
Andasibe
Forest
Lodge

(Bamboo, brūnos, melnbaltos vari) pie Vakona lodžas. Kāds var jums uzlēkt uz
pleca!
ANDASIBE – AKANIN’NY NOFY (Akanin’ny Nofy nozīmē “sapņu ligzda”, 125
km autoceļš, 7 km bezceļa trase, 1,5 h ar laivu pa kanālu)
No rīta izbraukšana, aiz Brikavillas nogriešanās pa bezceļa trasi uz Manambato
6. diena,

pie Rasoabes ezera. Brauciens ar laivu pa Pangalanes kanālu uz Akanin’ny Nofy

Viesnīca
piektdiena pie Ampitabes ezera. Viesnīca, kurā nakšņosim, atrodas pie lemūru parka. Palmarium
Pastaiga viesnīcas apkārtē.
! Viesnīcās Palmarium un Palmarium Beach elektrību ražo ģeneratori, kas naktī
tiek izslēgti.
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AKANIN’NY NOFY
Rīta pastaiga Palmarium parkā, kur sastopami dažādu sugu lemūri. Tie
7. diena,
sestdiena

uzmanīgi vēro tūristus, nereti pienākot ļoti tuvu. Nakts ekskursija ar laivu uz
labi

apsargātu

vietu

pie

kanāla,

kur

skatāmi

slaidpirkstainie

lemūri

Viesnīca
Palmarium

(Daubentonia madagascariensis) ar sugai raksturīgu garu vidējo pirkstu.
AKANIN’NY NOFY – TAMATAVE – FOULPOINTA (~ 2,5 h ar laivu un 60 km
pa ceļu līdz Foulpointai)
8. diena,

Transfērs uz Tamatavi ar motorlaivu. Tā ir lielākā Madagaskaras ostas pilsēta!

svētdiena

Brauciena

turpinājumā

–

autobuss

uz

Foulpointas

kūrortu,

populāru

malagasiešu nedēļas nogales atpūtas vietu. Cietokšņa apskate vietējā gida

Viesnīca
Manda
Beach

Fidela vadībā. Atpūta un jūras veltes piekrastē.
FOULPOINTA – SOANIERANA-IVONGO – SAINTE MARIE (ap 100 km pa
ceļu un ~ 1,5 – 2 h ar laivu uz agrāko pirātu salu)
06:00 izbraukšana uz Soanierana-Ivongo, brauciens pār jūru ar “Gasikara Be” 9. diena,
pirmdiena

prāmi-laivu uz pasakaini skaisto Sv. Marijas salu. Nakts bungalo viesnīcā starp
lidostu un Ambodifotatra pilsētu.

Bungalo
viesnīca
Lakana

! Kuģošanai nelabvēlīgu apstākļu gadījumā programma tiek mainīta, vēl vienu
nakti pavadot Foulpointā.
SAINTE MARIE
Brīva diena Sv. Marijas (Nusi-Burahas) salā.
Jūsu izvēlei: iespējama Nattes salas iepazīšana dienvidos no Sv. Marijas salas
vai tās ziemeļu vai austrumu apskate ar kājām vai velosipēdu. Piekrastē
iespējams nodarboties ar ūdens sporta veidiem vai vienkārši atpūsties. Bēguma
10. diena,
otrdiena

laikā pieejama pirātu kapsēta, no jūlija līdz septembrim iesakām doties vaļu
vērošanas ekskursijā (rezervēšana viesnīcā).

Bungalo
viesnīca
Lakana

Izbaudiet neaizmirstamu saulrietu!
!

Kuģošanai

atgriežoties

nelabvēlīgu
Andasibā

vai

apstākļu

gadījumā

Moramangā

atkarībā

programma
no

viesnīcu

tiek

mainīta,

pieejamības.

Nākamajā dienā seko atgriešanās Tanā.
SAINTE MARIE – ANTANANARIVU
11. diena,
trešdiena

Transfērs uz lidostu, lidojums uz Tanu. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā
Belvedere vai līdzīgā.

Viesnīca
Belvedere

ANTANANARIVU – ANTSIRABE (ap 170 km, ~ 3,5 h)
No rīta iepazīšanās ar vācu – malagasu sociālo kopprojektu ielas bērniem Tanas
12. diena, nomalē. Brauciens uz Ambatolampi, kur pārstrādā alumīniju, ražo katlus, galda
ceturtdiena futbola un citas spēles. Ceturtdiena šeit ir tirgus diena, kā arī iespējams darbā
vērot brīvdabas frizierus. Ierašanās Antsirabē. Izvietošanās viesnīcā, brīvais
laiks atpūtai.
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Antsirabe

atrodas

1500

m

augstumā

virs

jūras

līmeņa,

iesaukta

par

“Madagaskaras Vishi”. Jau 1913.gadā zinātnieki apstiprināja sēravotu ūdens
dziednieciskās īpašības. Pēc garšas Antsirabes ūdeni salīdzina ar Kaukāza
minerālūdeni.
ANTSIRABE – AMBOSITRA – FIANARANTSOA (ap 240 km, ~ 5,5 h)
Brauciens vērojot neaprakstāmi skaistas ainavas, kur “mācījies Dievs”, uz
13. diena,
piektdiena

Fianarantsoa. Pa ceļam neliela Ambositras apskate. No Fianarantsoas augstākās
vietas paveras brīnišķīga “1001 baznīcu” pilsētas panorāma. Vilciena biļešu

Villa
Sylvestre

iegāde. Nakts viesnīcā.
FIANARANTSOA – MANAKARA (163 km, 8 – 17 h brauciens ar džungļu
ekspresi)
Ap 07:00 izbraukšana ar “džungļu ekspresi” uz Manakaru. Ceļš ved pār 67
tiltiem, caur 48 tuneļiem un Manakaras tropu mežu austrumu krastā. Katrā
stacijā

vietējie

iedzīvotāji

piedāvā

iegādāties

svaigus

augļus

(banānus,

mandarīnus, manioku), zivis, saldumus. Labākajā gadījumā brauciens ilgst 8
14. diena, stundas, bet reizēm ierašanās galapunktā var būt arī pēc pusnakts! Īsi pirms
sestdiena

ierašanās Manakarā tiek šķērsots lidostas skrejceļš – viena no trīs šādām
vietām pasaulē. Tā arī ir rikšu pilsēta. Transfērs uz viesnīcu.

Viesnīca
Partenay
Club

! Ja vilciens stipri kavējas, nelielas grupas gadījumā tiek izmantota drezīna vai
sliedēm pielāgota mašīna, lai visa brauciena laikā būtu iespējams fotografēt.
! Vilciena reisa atcelšanas gadījumā – iepazīšanās ar Fianarantsoa vēsturisko
centru upes krastā un brauciens uz Ambalavao, nakts viesnīcā Bougainvillées
vai līdzīgā.
MANAKARA – RANOMAFANA (~ 200 km)
Brīvs rīts Manakarā. Iespējams skatīt krastā atgriezušos zvejnieku lomus vai
viziānties pa Pangalanes kanālu. Vēlāk izbraukšana uz Ranomafanu gar palmu
15. diena, audzēm un garšvielu plantācijām.
svētdiena

Nakts pastaiga, peļu lemūru, hameleonu un varžu vērošana.

Lodža Chez
Gaspard

! Vilciena atcelšanas gadījumā: Anja rezervāta apmeklējums 12 km uz
dienvidiem no Ambalavao. Tajā ir labas iespējas sastapt kādu no kaķu lemūru
ģimenēm. Brauciens uz Ranomafanu, nakšņošana.
RANOMAFANA – SAHAMBAVI (~ 65 km)
Ap 40 tk ha lielā Ranomafanas nacionālā parka apmeklējums. Tas atrodas pie
Namoronas upes, ievērojams ar faunas un floras pārstāvjiem, piemēram,
16. diena, zeltainais lemūrs, kuru tikai 1986.gadā atklāja vācu pētieks Bernhards Meiers,
pirmdiena brūnais un sifakas lemūrs.
Agrā pēcpusdienā atgriešanās Fianarantsoa. Brauciens ar antīku Micheline
mašīn-vilcienu uz Sahambavi ezeru. Atkarībā no ierašanās laika – tējas
platācijas apskate. Nakts viesnīcā ar krāšņu ziedu dārzu ezera krastā.
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! Brauciens ar mašīn-vilcienu tiek organizēts, ja grupā ir vismaz 4 dalībieki. Ja
dalībieku skaits ir mazāks, transfērs uz Sahambavi ezeru tiek veikts ar
minibusu.
SAHAMBAVI – AMBOSITRA (~ 150 km)
Betsileo cilts ļaudis ir lieliski ainavu arhitekti. Viņi izmanto pat augstas, grūti
17. diena,
otrdiena

sasniedzamas

terases

rīsa

audzēšanai.

Brauciens

Ambositru.

Zafimaniri

koktēlnieku darbnīcas apmeklējums. Nakts senākajā reģiona viesnīcā Grand vai

Viesnīca
Grand

līdzīgā.
AMBOSITRA – ANTSIRABE (90 km)
18. diena, Brauciens pa līkmotu ceļu uz Antsirabi. Ja laiks atļaus – neliela apskates
trešdiena

ekskursija ūdens un rikšu, dārgakmeņu un pusdārgakmeņu pilsētā. Iespējams
darbnīcas apmeklējums, kur gatavo miniatūras no otrreizējām izejvielām.

Viesnīca
Flower
Palace

ANTSIRABE – ANTANANARIVU (~ 170 km)
Brauciens caur Ambatolampi uz Tanu. Atkarībā no ierašanās laika – amatieku
19. diena, tirgus apmeklējums. Iespējams iegādāties ādas, akmens, babisko šķiedru
ceturtdiena darinājumus.
Transfērs uz lidostu, izlidošana mājup vai transfērs uz viesnīcu netālu no
lidostas (nakšņošana cenā nav iekļauta).
20. diena, ANTANANARIVU
piektdiena Saskaņā ar lidojuma grafiku, transfērs uz lidostu, izlidošana mājup.

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā: 2845 EUR, piemaksa par vienvietīgu
numuru: 460 EUR
*Papildu nakts Antananarivu viesnīcā “Belvedere”, ja tas nepieciešams, un brokastis: 24 EUR vienai
personai divvietīgā numurā, 40 EUR – vienvietīgā numurā.
Cenā iekļauts:
- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;
- nakšņošana minētajās vai līdzīgās viesnīcās ar brokastīm (izņemot Sv. Marijas salu, kur brokastis
un vakariņas);
- ieejas maksa parkos un rezervātos (Andasibe un Ranomafana);
- vietējo gidu pakalpojumi parkos un rezervātos;
- ekskursijas pēc programmas;
- brauciens ar automašīnu, minibusu vai autobusu, šofera pakalpojumi, degviela ceļojuma laikā;
- vilciena biļetes no Fianarantsoas uz Manakaru (ja būs izmaiņas kustības grafikā, tiks veiktas
korekcijas): ja mazāk kā 4 personas, brauciens ar retro vilcienu, ja 4 – 10 personas – brauciens ar
drezīnu, ja tā strādā un ir brīvas vietas.
- transfērs ar viesnīcas īpašumā esošu laivu Manambato – Akanin’ny Nofy – Tamatave (uz klāja
iespējami arī citi pasažieri);
- transfērs ar vietējo prāmi-laivu Gasikara no Soanierana-Ivongo uz Sv. Marijas salu (uz klāja
iespējami arī citi pasažieri). Sliktu laika apstākļu, augstu viļņu gadījumā brauciens var tikt atcelts un
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
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programma mainīta;
- angļu un vācu valodā runājošs gids;
- slaidpirkstu (Aye Aye) lemūru vērošana naktī;
- pudele dzeramā ūdens ik dienas;
- tūristu nodeva.
Cenā nav iekļauts:
- starptautiskai lidojums un lidostu nodevas;
- iekšzemes lidojums no Sv. Marijas salas uz Tanu ap 250 EUR ar lidostu nodevām;
- Madagaskaras vīza;
- ielidošanas nodeva ap 10 EUR;
- ēdināšana, izņemot programmā norādīto;
- ūdens sporta veidi, velosipēdu noma Sv. Marijas salā;
- vaļu vērošanas ekskursija Sv Marijas salā;
- veselības, bagāžas un ceļojuma apdrošināšana.
*Programmā iespējams izmaiņas, īpaši vilcienu saraksta izmaiņu gadījumā.
*Ceļojumam tiek plānotas norādītās viesnīcas, bet tarifi, iespējams, var mainīties valūtas kursa
un/vai degvielas cenu izmaiņu gadījumā.
*Ekskursijas un cenas var mainīties gadījumos, kad tiek atcelti vai izpārdoti avioreisi un vilcienu
biļetes; slikti laika un ceļu apstākļi; streiki, nemieri, kā arī dabas katastrofu (plūdi, zemestrīces,
cikloni) gadījumā.
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