
 

 
 
 

MADAGASCAR 
Viatge a Lemuria 

 
 
 

Un viatge inèdit a una destinació pràcticament 
desconeguda. Madagascar és una illa de 
proporcions continentals, prou a prop d’Àfrica 
com per considerar-la part del continent, però 
alhora prou allunyada com per gaudir de 
característiques plenament insulars. Fins al 
període juràssic Madagascar va formar part de 
Gondwana, l’enorme massa continental 
formada per Àfrica, l'Antàrtida, Sud-Amèrica, 
l’Índia i Austràlia. Però les enormes tensions 
que afecten a les plaques litosfèriques van 
acabar trencant i dispersant aquesta massa 
terrestre descomunal. Des de llavors han 
passat més de 100 milions d’anys, prou com 
per fer de Madagascar un món en sí mateix. 
La història humana hi ha seguit uns camins 
propis que poc tenen a veure amb els de la 
resta del continent. I la fauna i la flora han 
evolucionat de manera pràcticament aïllada 
durant milions d’anys fins a convertir el 85% 
de les espècies en organismes endèmics de 
l’illa, una proporció difícil de trobar a cap altre 
lloc del planeta, amb animals tan característics 
com la fossa i els lèmurs. 
Si ens acompanyeu en aquesta especial 
aventura passejarem per Antananarivo, la 
capital del país; explorarem els Parcs 
Nacionals d’Isalo, Tsimanampetsotsa, 
Zombitse Vohibasia i Amber Mountain; 
coneixerem la diversitat ètnica i cultural dels 
diferents habitants que poblen l’illa; 
descobrirem l’extraordinària biodiversitat de 
la quarta illa més gran del món; ens 
aproparem a les illes de Nosy Ve i Nosy 
Tanikely; farem snorkelling per veure un dels 
esculls coral·lins més grans del món; veurem la 
impressionant badia d’Antsiranana; 
observarem els curiosos lèmurs; i coneixerem 
els Baobabs, l’arbre més cèlebre de 
Madagascar. 
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1r Dia. Barcelona – Antananarivo. 
Presentació a l’aeroport del Prat, on trobarem el guia d’Eurovacances que ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Sortida del vol a París, on connectarem amb el vol a l’illa. Madagascar és 
alhora el nom d’un estat i el d’una illa de l'oceà Índic situada davant la costa sud-oriental de 
l'Àfrica, aproximadament a la latitud de Moçambic. Madagascar és la quarta illa més gran del 
món, el que li confereix una diversitat ecològica sorprenent i una quantitat d’espècies 
endèmiques superior a la de qualsevol altre lloc del món. Aterrarem a Antananarivo, la capital 
del país, i anirem a allotjar-nos a un bon hotel per descansar. 
 
2n Dia. Antananarivo – Ambohimanga – Andasibe. 
Després d’esmorzar a l’hotel farem una visita panoràmica de la capital. Del centre històric, tal i 
com veurem durant la nostra visita, destaquen antics palaus reials, les residències del primer 
ministre, la noblesa i els governadors francesos, les catedrals anglicana i catòlica i el Palau de 
Justícia, així com també diverses cases antigues que contribueixen a donar als carrers vells el 
seu particular ambient. A continuació anirem a visitar la fortalesa d'Ambohimanga, un jaciment 
arqueològic situat a 24 quilòmetres de la capital declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Aquest conjunt arqueològic, situat al voltant d’un turó, està considerat el monument 
pre-colonial més important de l’illa. Dinarem i ens dirigirem cap a l’est. Durant el recorregut ens 
aturarem a la Reserva Faunística de Peyreras, on podrem veure una mostra molt representativa 
de la fauna local, inclosos lèmurs i nombroses espècies de rèptils. Finalment arribarem al Parc 
Nacional d’Andasibe-Mantadia, on es pot veure l’indri, el lèmur més gran de l’illa. Sopar i 
allotjament al Lodge. 
 
3r Dia. Andasibe. 
Esmorzarem al lodge i després dedicarem tot el dia a començar a conèixer la riquesa ecològica 
d’Andasibe-Mantadia. Situat a una latitud mitjana de mil metres sobre el nivell del mar, el parc 
gaudeix d’un clima força humit que alimenta un bosc tropical de gran biodiversitat, incloent 
multitud d’espècies endèmiques i fins a 11 varietats de lèmurs, entre les quals destaca la de 
l’indri. Durant la nostra visita coneixerem la Reserva Especial d’Analamazaotra i l’espectacular 
Reserva de Vakona, on podrem interactuar amb diferents especies de lèmurs. Farem diversos 
recorreguts a peu per conèixer aquest entorn tant especial i després retornarem al lodge per 
sopar i descansar. 
 
4t Dia. Andasibe – Antananarivo – Toliara. 
Després d’esmorzar al lodge retornarem a Antananarivo, on ens adreçarem a l’aeroport per 
agafar el vol a Toliara, a la costa oest de Madagascar. En arribar ens traslladarem a l’hotel on 
soparem i ens allotjarem.  
 
5è Dia. Toliara – Anakao – Nosy Ve – Anakao. 
Esmorzarem a l’hotel i ens dirigirem al port per agafar un vaixell ràpid fins al poble de pescadors 
d’Anakao, situat a uns 35 quilòmetres al sud de Toliara. Al poble hi viuen unes tres mil persones 
d’ètnia vezo. Quan arribem anirem a instal·lar-nos a l’hotel i dinarem. A la tarda començarem 
una excursió amb vaixell fins l’illa de Nosy Ve, un escull coral·lí situat a només dos quilòmetres 
d’Anakao famós per la seva diversitat d’aus. Farem un safari per apreciar alguna de les múltiples 
espècies endèmiques de l’illa. Sopar a l’hotel. 
 
6è Dia. Anakao – Parc Nacional de Tsimanampetsotsa – Anakao. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem una excursió amb barques fins el Parc Nacional 
de Tsimanampetsotsa. Aquest Parc rep el nom del seu llac, un dels més grans del país i es 
caracteritza pel seu paisatge de dunes i terreny calcari, que el fan l’hàbitat ideal de moltes aus i 
diferents espècies de lèmurs. El parc és conegut també per la presència dels baobabs que  



 

 
podrem contemplar durant la nostra visita. Farem diverses passejades i també tindrem temps 
per gaudir de la platja de sorra blanca, aigua turquesa i vegetació tropical que fa d’aquest parc 
un dels llocs més paradisíacs de l’illa. Dinarem tipus pícnic i cap al vespre navegarem de retorn 
al nostre hotel d’Anakao. Sopar a l’hotel. 
 
7è Dia. Anakao – Toliara – Parc Nacional de Zombite Vohibasia – Parc Nacional d’Isalo. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem en barca de nou a Toliara. En arribar visitarem 
l’Arboretum d’Antsokay, on es conserven més de 900 espècies de plantes d’aquesta regió del 
país. Dinarem i continuarem l’etapa en direcció al Parc Nacional de Zombitze Vohibasia. En 
arribar farem una passejada per conèixer aquest bonic indret que acull diverses espècies de 
lèmurs, entre els quals sobresurten el lèmur de cua anellada i el lèmur de front vermell. 
Continuarem la ruta fins arribar al Parc Nacional d’Isalo, un dels més importants de Madagascar. 
Ens instal·larem al lodge i soparem. 
 
8è Dia. Parc Nacional d’Isalo. 
Després d’esmorzar al lodge començarem la visita del Parc Nacional d’Isalo. Amb 81.540 
hectàrees d’extensió, aquest parc protegeix una àmplia zona de terrenys juràssics molt 
erosionats farcits de paisatges de diversitat extraordinària, amb cascades, valls, gorges, llacunes 
i formacions rocalloses de formes capricioses. La vegetació més important del parc es troba a 
l’interior de la vall principal, amb espècies endèmiques tan singulars com la palma piuma, l’aloe 
d’Isalo i l’anomenada pota d’elefant. Durant el nostre recorregut estarem a l’aguait de la fauna 
local i sobretot dels lèmurs, amb tota seguretat els animals més representatius i icònics del país, 
ja que només es troben a Madagascar. De les set espècies del parc, la més coneguda és la del 
lèmur de cua anellada, que habita exclusivament als boscos de ribera i arbustos espinosos del 
sud de l’illa. Farem un senzill dinar estil barbacoa durant l’excursió i cap al vespre retornarem al 
lodge per sopar i descansar. 
 
9è Dia. Parc Nacional d’Isalo – Toliara – Antananarivo. 
Esmorzarem a l’hotel i després retornarem per carretera a Toliara, tot creuant petites poblacions 
que viuen encara de la recerca de pedres precioses. Durant el recorregut gaudirem de bonics 
paisatges i de poblets tradicionals. En arribar a Toliara dinarem i tot seguit ens dirigirem a 
l’aeroport per volar fins a Antanarivo, on soparem i ens allotjarem. 
 
10è Dia. Antananarivo – Antsiranana – Jofreville. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol a Antsiranana, a l’extrem 
nord de Madagascar. Antsiranana és el nom local de l’antiga Diego Suarez de l’època colonial, 
cèlebre per la seva estratègica ubicació a un dels millors ports naturals del món. Tan bon punt 
arribem començarem un recorregut pels tres braços interiors de la badia d’Antsiranana. Tal i 
com podrem apreciar, tot i estar banyats per les mateixes aigües turqueses, cadascun d’ells té 
un paisatge característic. Ens arribarem fins a les antigues fortificacions colonials de cap Miné i 
després ens aturarem a dinar a un restaurant local. A la tarda continuarem l’etapa cap al sud 
amb direcció a Joffreville, la porta d’entrada al Parc Nacional d’Amber Mountain i una de les 
zones més remotes de l’illa. Quan arribem ens instal·larem al lodge i soparem. 
 
11è Dia. Jofreville – Parc Nacional d’Amber Mountain – Red Tsingy – Ankarana. 
Després d’esmorzar al lodge ens dirigirem al Parc Nacional d’Amber Mountain. Constituït l’any 
1958 amb una extensió de 182 km², aquest parc és famós per les seves cascades i pels seus llacs 
volcànics situats a l’interior de cràters. Amber Mountain també és un dels indrets biològicament 
més diversos de Madagascar, amb set espècies de lèmurs, vint-i-cinc d’altres mamífers, setanta-
cinc d’ocells i cinquanta-nou de rèptils. Farem una excursió a peu per explorar la natura del parc 
i després continuarem fins a l’espectacular engorjat sedimentari de Red Tsingy. Dinarem a un  



 

 
senzill restaurant local i a la tarda continuarem l’etapa fins a Ankarana, on ens allotjarem i 
soparem.   
 
12è Dia. Ankarana. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit anirem a visitar les espectaculars formacions càrstiques del 
Tsingy d’Ankarana. Compostes exclusivament de roca calcària, les formacions càrstiques del 
Tsingy són famoses per les seves formes extraordinàries. Farem diversos recorreguts per 
apreciar la singularitat del lloc i gaudir d’un dels Tsingys més espectaculars del país. Dinar, sopar 
i allotjament al lodge. 
 
13è Dia. Ankarana – arxipèlag de Nosy Be. 
Esmorzarem i després continuarem el recorregut conduint entre les plantacions de cafè d’una 
de les zones més fèrtils del país. Durant el recorregut ens aturarem a conèixer alguna de les 
plantacions de vainilla, cacau i diferents varietats de pebre que caracteritzen el paisatge. 
Arribarem al port d’Ankify, on agafarem la llanxa que ens ha de portar a l’arxipèlag de Nosy Be. 
Quan arribem ens instal·larem a un excel·lent hotel i disposarem de la resta de la tarda lliure per 
gaudir de les seves instal·lacions. Sopar al lodge. 
 
14è Dia. Arxipèlag de Nosy Be – Nosy Tanikely – arxipèlag de Npsy Be. 
Esmorzarem a l’hotel i després farem una excursió amb vaixell fins a la petita illa de Nosy 
Tanikely. Integrada dins una reserva marina, l’illa protegeix un entorn coral·lí de gran 
biodiversitat que nosaltres podrem apreciar fent snorkelling a les seves aigües cristal·lines i 
gaudint de la seva platja. Dinarem durant l’excursió i retornarem al nostre lodge, on soparem i 
descansarem.   
 
15è Dia. Arxipèlag de Nosy Be – Barcelona. 
Esmorzarem a l’hotel i després ens adreçarem a l’aeroport de Nosy Be per agafar el vol a 
Antananarivo. En arribar connectarem amb el vol a París. Nit a bord. 
 
16è Dia. Arribem a Barcelona. 
Aterrarem a París i connectarem amb el vol a Barcelona. Quan aterrem a la ciutat comtal 
donarem per acabat aquest viatge del qual esperem que guardin un gran record.  
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
10.875.- € (IVA inclòs) 

 

 
990.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols amb la companyia Air France, classe turista • Vols domèstics amb companyies locals, classe 
turista • Estada a hotels o lodges de 4****, excepte a Ankarana i Toliara que són categoria turista 
• Pensió completa durant tot el viatge (algun àpat tipus pícnic) • Transport en mini bus, van o 
vehicles 4x4 • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita d’Antananarivo i 
Ambohimanga • Visita del Parc Nacional d’Andasibe-Mantadia • Estada a Anakao • Visita de 
Nosy Ve • Visita del Parc Nacional de Tsimanampetsotsa • Visita del Parc Nacional de Zombitse 
Vohibasia • Visita del Parc Nacional d’Isalo • Visita de la badia d’Antsiranana (Diego Suarez) • 
Visita del Parc Nacional d’Amber Mountain • Visita del Red Tsingy • Visita del Tsingy d’Ankarana 
• Excursió a Nosy Tanikely • Assegurança d’assistència en viatge contractada amb la companyia 
ARAG 
 



 

 
Observacions:  
Air Madagascar pot canviar horaris de vols i dates de sortida i això podria alterar parcialment el 
programa. Eurovacances farà tot el possible per tal que, si es donés aquesta circumstància, 
tingués la mínima repercussió possible en el viatge. 
És obligatori consultar un centre de vacunació dos mesos abans de començar el viatge. 
La categoria hotelera de Madagascar no és comparable als estàndards europeus. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


