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MADAGASCAR 
 

Descobreix Madagascar amb vols 
 

VIATGE EN GRUP – 23 DIES 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Istanbul  Antananarivo    

2 Antananarivo  Lodge 

3 Antananarivo  Parc Nacional Andasive E Lodge/Hotel 

4 Parc Nacional Andasive E Lodge/Hotel 

5 Parc Nacional Andasibe  Behenjy  Antsirabe E Hotel 

6 Antsirabe  Miandrivazo  Morondava E,S Hotel 

7 Morondava  Belo Sur Tsiribihina  Bekopaka E,S Lodge 

8 Trekking Tsingy de Bemaraha (Petits Tsingy) E,S Lodge 

9 Trekking Tsingy de Bemaraha (Grandes Tsingy) E,S Lodge 

10 Bekopaka  Avinguda Baobabs  Morondava E,S Hotel 

11 Morondava  Miandrivazo  Antsirabe  E Hotel 

12 Antsirabe  Ambositra  Sahambavy E Hotel 

13 Sahambavy  Tren de la selva  Manakara E Hotel 

14 Manakara  Canal de Pangalanes  Manakara  E,D Hotel 

15 Manakara  Parc Nacional Ranomafana  E Hotel 

16 Ranomafana  Reserva d’Anja  Isalo E,S Lodge 

17 Parc Nacional de l’Isalo E,S Lodge 

18 Isalo  Parc Nacional de Zombitse  Tulear  Ifaty E Hotel 

19 Ifaty E Hotel 

20 Ifaty  E Hotel  

21 Ifaty  Tulear  Antananarivo   E,S Hotel  

22 Antananarivo  Istanbul  Barcelona o Madrid E  

23 Barcelona o Madrid    

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  ISTANBUL  ANTANANARIVO 

Presentació a l’aeroport per volar a Madagascar via Estambul.  Arribada i connexió amb vol destinació Antananarivo, 
breu stop a Illa Maurici. Nit en ruta. 
  
Dia 2 | ANTANANARIVO 

Arribada a l’aeroport de la capital, tramitació del visat, recepció per part del guia i trasllat a l’Au Bois Vert Lodge. 
 
Dia 3 |  ANTANANARIVO  PARC NACIONAL ANDASIBE (140 km/3,30 hrs) 

Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional d’Andasibe. Dinar (lliure) a la ciutat de Moramanga i visita del seu animat mercat. 
Continuació fins el parc Nacional d’ Andasibe. Instal·lació al Lodge.  A l’hora prevista, visita nocturna de la Reserva 
Privada, en la qual apreciarem diferents espècies de fauna endèmica i nocturna.  Allotjament al Vakona Forest Lodge o 
Andasibe Hotel. 
VISITA NOCTURNA DE LA RESERVA PRIVADA: Aquesta visita consisteix en sortir a peu des del nostre hotel i endinsar-se 
en la Reserva Privada per recórrer a través d'estrets senders, el bosc humit a la recerca de lèmurs nocturns com el 
Microcebus, el Avahi o el cheirogaleus, camaleons , granotes etc. Imprescindible portar lot frontal, impermeable i bon 
calçat, el parc es humit i relliscós. 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1dob3ZJ5XFB7OXhpKXyJhUsp6zy0nS6q2&ll=-21.352186861185178%2C45.796108652708426&z=7
https://auboisvert.com/
https://hotelvakona.com/en/home/
https://andasibehotel-resto.com/index.php/fr/
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Dia 4 |  PARC NACIONAL  ANDASIBE 

Esmorzar i sortida molt d'hora cap al Parc Nacional d'Analamazaotra (dins el Parc Nacional d'Andasibe-Mantadia) on 
farem una visita a peu d'unes 4 hores de durada, per observar el lèmur més gran de l'illa, el cèlebre Indri-Indri. Després 
de dinar (no inclòs), passeig per la petita població d'Andasibe i tornada al lodge.  Allotjament. 
 
Dia 5 |  PARC NACIONAL  ANDASIBE  BEHENJY  ANTSIRABE (310 km/6 hrs) 

Esmorzar d'hora i continuació fins a les "Terres Altes" malgaixos entre un paisatge d'arrossars en terrassa, recorrent la 
famosa carretera RN7. Dinar lliure (no inclòs) a la ciutat del Foie-gras, Behenjy, on podrem degustar diverses varietats. 
Continuació fins Ambatolampy, per conèixer la curiosa fabricació artesanal d’olles d'alumini. Arribada a la ciutat colonial 
d'Antsirabe.  Allotjament al Royal Palace. 
 
Dia 6 |  ANTSIRABE  MORONDAVA (460 km/9 hrs) 

Esmorzar i sortida molt d'hora cap a la ciutat de Morondava. Etapa llarga de carreta en la qual ens endinsarem en el 
salvatge oest malgaix. Dinar lliure a Miandrivazo. Arribada a la tarda a Morondava i instal·lació al nostre hotel situat a la 
península de Nosy Kely.   Sopar i allotjament a l’Hotel Palissandre Cote Ouest & Spa. 
 
Dia 7 |  MORONDAVA  BELO SUR TSIRIBIHINA  BEKOPAKA (220 km/8 hrs) 

Esmorzar i sortida d'hora per traslladar-nos per pista de 4x4 a l'embarcador de Tsimafana per travessar després en 
transbordador al gran riu Tsiribihina en la seva zona més ampla i navegada i arribar a la ciutat Belo Sud Tsiribihina, on 
esmorzarem (lliure).  A la tarda continuació fins Bekopaka.  Sopar i allotjament al lodge Orchidée de Bemaraha. 
 
Dia 8 |  TREKKING PARC NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA (PETITS TSINGY) 

Esmorzar i sortida per arribar a les gorges del riu Manambolo i navegar les seves aigües en canoa.  Tornada a Bekopaka.  
Dinar lliure en restaurant popular.  Visita per la tarda a peu dels  Petits Tsingy de Bemaraha.  Trekking senzill de ± 2 hores 
de durada en el qual ens endinsarem en aquestes formacions de calcàries juràssiques úniques al món i que han estat 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (trams amb escala de mà metàl·lica).  Sopar i allotjament al Lodge 
Orchidée de Bemaraha. 
 
Dia 9 |  TREKKING PARC NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA (GRAN TSINGY) 

Esmorzar. Trasllat en 4x4 (18 quilòmetres de pista ± 1h30 de trajecte) fins a l'entrada dels Gran Tsingy, i inici del trekking 
per visitar els "Gran Tsingys de Bemaraha" (via ferrada, dificultat mitjana), meravella única al món. Dinar picnic no inclòs. 
Trekking (circuit Andamozavaky) de ± 4h de durada, en el qual travessem diversos laberints i grutes, així com congostos i 
ponts penjants. Es tracta d'una via ferrada en què caminarem assegurats per arnesos. Trekking estrictament prohibit a 
persones que tinguin vertigen o por a les altures i desaconsellat a persones que no tinguin bona forma física o pateixin 
problemes d'obesitat.  Després del dinar tipus pic-nic lliure, farem un trekking d’unes 2h en la regió dels Tsingys 
coneguda com Ranotsara.  Retorn a la tarda al lodge.  Sopar i allotjament. 
 
Dia 10 | BEKOPAKA  AVINGUDA DELS BAOBABS  MORONDAVA (220 km/9 hrs) 

Esmorzar i sortida molt d'hora de retorn en 4x4 a Morondava per la polsegosa pista de l'oest malgaix. Travessarem de 
nou i en barcasses transbordadors els rius Manambolo i Tsiribihina. Dinar lliure a Belo Sud Tsiribihina. Pel camí visita del 
"Baobab Sagrat" i el "Baobab amorós". Cap al tard arribada a la cèlebre "Avinguda dels Baobabs" de Morondava on 
veurem els espectaculars Adansonia grandidieri. Posta de sol i continuació fins al nostre hotel situat a la península de 
Nosy Kely.  Sopar i allotjament a l’ Hotel Palissandre Cote Ouest & Spa. 
Nota important: En aquestes etapes convé ser molt àgil en el menjar (obligatori encarregar el menjar el dia anterior, 
parlar-ho amb el guia) i en les parades tècniques ja que es transiten 220 quilòmetres de pista en bastant mal estat i s'han 
de creuar en transbordador 2 rius, en un d'ells, el Tsiribihina, s'empren de vegades més d'1 hora per creuar-lo. Les 
barcasses no sempre són regulars i moltes vegades hi ha nombrosos vehicles per creuar, així que cal esperar torn, altres 
vegades hi ha avaries, o les barcasses estan a l'altra riba i cal esperar que arribin, etc. Així que convé sempre sortir molt 
aviat al matí i avançar sense demorar-se molt per poder assegurar l'arribada abans de la posta de sol a la cèlebre 
Avinguda dels Baobabs. Així que agrairem als viatgers que en aquesta etapa siguin una mica pacients i compleixin 
rigorosament els horaris i els temps marcats per la seva guia. 
 
Dia 11 | MORONDAVA  MIANDRIVAZO  ANTSIRABE  (460 Km/9hrs)  

Esmorzar i sortida cap a Antsirabe.  Etapa llarga de ruta, tornarem a les Terres Altes.  Arribada a la tarda a la ciutat i 
instal·lació a l’hotel Royal Palace. 
 
Dia 12 |  ANTSIRABE  AMBOSITRA  SAHAMBAVY (238 km/6 hrs) 

Esmorzar i tour en Pousse-Pousse (similars als rickshaws de l'Índia) per recórrer el centre històric d'aquesta ciutat d'un 
altre temps. Visita de l’Atsena Kely (petit mercat) la Catedral, Estació de tren, així com els innombrables edificis de 
l'època colonial francesa.  
 

http://www.leroyalpalace.mg/
http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
http://www.leroyalpalace.mg/
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Després de la visita, sortida cap a la capital de l'artesania malgaix, Ambositra. Visita lliure de les botigues de marqueteria 
i seda. Dinar lliure i continuació fins a les plantacions de te i el llac de Sahambavy.  Instal·lació al Lac Hotel. 
 
Dia 13 |  SAHAMBAVY  TREN DE LA SELVA  MANAKARA (160 km/10-14 hrs) 

Esmorzar i sortida al Tren de la Selva per travessar el corredor de les selves de l'Est i arribar a l'oceà Índic. Es tracta de 
l'últim tren regular de passatgers que sobreviu a l'illa de l'època colonial francesa. Emprarem entre 8 i 14 hores (encara 
que poden ser més) per recórrer els 160 quilòmetres que separen Manakara de Sahambavy (recomanem encarregar a 
l'hotel el pícnic la nit anterior). Cal tenir en compte que en cas d'avaria haurem d'esperar al restabliment del tren, ja que 
el nostre vehicle no podria recuperar-nos fins a l'estació de Mizilo a dues parades de Manakara, on recuperem l'asfalt. 
Els viatgers que no vulguin aventurar podran continuar amb el nostre vehicle fins Manakara. Arribada i instal·lació a 
l'hotel.  Allotjament a l’ Hotel H1. 
 
Dia 14 |  MANAKARA  CANAL DE PANGALANES  MANAKARA  

Esmorzar i navegació en canoes tradicionals de l'ètnia antemoro per visitar diversos poblats d'aquesta ètnia, així com el 
Canal de Pangalanes. Les piragües són de fusta i encara que estan adaptades lleugerament al turisme continuen sent 
piragües de fusta amb seients incòmodes. Dinar a base de peix i / o marisc inclòs (s'aconsella bossa estanca per a la 
protecció del material fotogràfic i documentació). Retorn a la tarda a l’hotel. 
 
Dia 15 |  MANAKARA  PARC NACIONAL RANOMAFANA  (210km/5hrs) 

Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional de Ranomafana, on realitzarem una caminada de ± 4 hores de durada. Trekking 
de nivell fàcil amb trams mitjans: pujades tipus escala, terreny molt humit i irregular. Aconsellem bon calçat, pantalons 
llargs i impermeable (el sòl és relliscós a causa de les pluges i la humitat constant).  Allotjament a l’Hotel Thermal o 
Centrest. 
 
Dia 16 | PARC NACIONAL RANOMAFANA  RESERVA ANJA  ISALO (365km/8 hrs) 

Esmorzar i sortida cap a la població de Fianarantsoa. Visita de la "ciutat vella" de la capital de l'ètnia Betsileo. 
Continuació fins a la població d’Ambalao a on visitarem la fabricació tradicional del paper antemoro.  Visita a peu de la 
Reserva Natural de Anja, on observarem als famosos lèmurs de cua anellada (Lèmur Catta Linnaeus) amb facilitat, així 
com camaleons i tombes betsileo-Sud (± 01h30). Nivell fàcil-amb trams mitjans com és el cas de la baixada a les grutes. 
Arribada per la tarda al Parc Nacional d’Isalo i instal·lació a l'hotel.  Sopar i allotjament al Isalo Rock Lodge. 
 
Dia 17 | PARC NACIONAL ISALO 

Esmorzar i visita del Parc Nacional de l'Isalo (trekking de nivell fàcil-mitjà). Visita de la cascada de les Nimfes, piscina 
blava i piscina negra al famós Canó de Namaza (pícnic no inclòs) i de l'espectacular posta de sol des de la "finestra de 
l'Isalo". Retorn a l’hotel. Allotjament i sopar al Isalo Rock Lodge. 
El trekking, d'una durada d'aproximadament 5 hores de nivell fàcil-mitjà (algunes pujades amb molta calor) que poden 
realitzar pràcticament tots els viatgers que disposin d'una mínima forma física. La joia de la corona dels parcs malgaixos. 
Si algun integrant del grup no desitja o no pot realitzar el trekking, hi ha la possibilitat d'esperar al grup a l'Hotel. 
 
Dia 18 |  PARC NACIONAL ISALO  PARC NACIONAL DE ZOMBITSE  TULEAR  IFATY (220 km/4 hrs) 

Esmorzar i ruta cap al sud observant pel camí les famoses tombes Mahafaly -Tombes de pedra amb esteles funeràries 
esculpides o amb pintures d'animals, parelles, escenes de la vida quotidiana ... Estan gairebé sempre cobertes de cranis i 
banyes d’animals- i podent fotografiar els primers baobab del sud malgaix abans de Sakaraha. Visitarem també el Parc 
Nacional de Zombitse, on realitzarem un senzill passeig de 1h30 de durada en el qual podrem veure lèmurs de l'espècie 
Sifaka (Propithecus verreauxi), així com camaleons i baobabs.  Abans d’arribar a Tulear ens desviarem per visitar el 
Monument al Tròpic de Carpricorn.  Després del dinar (lliure) trasllat a les platges de l’àrea d’Ifaty.  Allotjament a La Mira 
de Madiorano o Les Dunes d’Ifaty.   
 
Dies 19-20 |  PLATGES D’IFATY 

Dies lliures en règim d’allotjament i esmorzar.  Possibilitat de contractar excursions o activitats no incloses com l’excursió 
a la Reserva de Baobabs de Reniala, excursió a la barrera de corall en piragua tradicional per practicar snorkel, safari per 
albirament de balenes (de juliol a setembre), submarinisme, quads, etc. Aquestes activitats es reserven i contracten a la 
pròpia recepció de l’hotel. Allotjament. 
EXCURSIONS A IFATY (tarifes aproximades. Tarifes indicatives i sota reserva de modificació): 

- Reserva de Baobabs de Reniala (Entre 14€ i 17€/persona) 

- Barrera de corall en piragua tradicional Vezo (Entre 14€ i 16€/persona) 

- Safari balenes –de juliol a setembre- (Entre 40€ i 55€/persona)  

- Quads (1/2 dia entre 68€ i 80€/quad) 

- Submarinisme (Entre 40€ i 45€/persona/immersió) 

- Snorkeling a la reserva protegida (Entre 20€ i 32€/persona) 

- Vista del Centre de Recuperació de Tortugues (Entre 8€ i 14€/persona) 

http://www.lachotel.com/es
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1916792-d13839015-Reviews-Hotel_H1-Manakara_Fianarantsoa_Province.html
http://www.thermal-ranomafana.mg/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g316109-d2281251-Reviews-Centrest-Ranomafana_Fianarantsoa_Province.html
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.lamira-de-madiorano.com/
http://www.lamira-de-madiorano.com/
https://www.lesdunesdifaty.com/
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Dia 21 |  IFATY   TULEAR  ANTANANARIVO 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport de Tulear per volar a Antananarivo (sense assistència en castellà). 
Arribada a Antananarivo, recepció i trasllat a l’hotel.  Segons horari del vol domèstic s’oferirà la visita del centre de la 
ciutat “Tanà City Tour”:  Estació de Soarano, avinguda de la independència, barris d’Isoroka i Analakely. Instal·lació al 
Palissandre Hotel . 
Nota:  Si l'horari d'arribada impedís realitzar aquesta visita, si és possible es realitzaria l'endemà. 
 
Dia 22 | ANTANANARIVO  ISTANBUL  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i últimes compres a Tana Water Front.  Visita del mercat d'artesania de La Digue la més gran fira d'artesania de 
l'illa i un dels mercats més grans d'Àfrica.  Després de la visita, continuació a l'aeroport per agafar el vol de tornada. Nit a 
bord. 
 
Dia 23 | BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2020 
 
Sortida 3 Agost des de Barcelona o Madrid:     3.695€ 
Sortides 31 Agost i 5 Octubre des de Barcelona o Madrid:  3.575€ 
Suplement habitació individual:     730€  
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat 
en Febrer 2020. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 10, màxim 15 persones 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 10 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada i vol intern.  

• Bitllet de Tren Sahambavy-Manakara en 1era Classe. 

• 20 nits en hotels/lodges especificats amb esmorzar. 

• 8 sopars i un dinar tipus picnic segons itinerari. 

• Vehicle amb conductor i carburant. 

• Vehicle 4x4 en les etapes de Morondava-Bekopaka-Morondava (4 persones x vehicle) 

• Transbordadors per travessar els rius Tsiribihina i Manambolo, taxes i peatge. 

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport. 

• Guia de parla castellana del dia 2 al 18 de circuit i a Antananarivo. 

• Remers, canoes i cuiner al Canal de Pangalanes. 

• Visites i excursions citades al programa. 

• Entrades al Parcs Nacionals i Reserves. 

• Guies locals (obligatoris) en parcs i Reserves. 

• Taxes turístiques d’estada i municipals. 

• Assegurança “experiences” d'assistència en viatge  
 

NO INCLOU   

• Visat (35€ aproximadament). 

• Taxes d’aeroport dels vols internacionals (476€ al Febrer/2020). 

• Menjars i sopars no especificats. 

• Begudes. 

• Cap altre servei no especificat.  
 
 
 
 

http://www.hotel-restaurant-palissandre.com/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285400-01-200101-vacacionalcompletplusexperiences.pdf
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 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
(Experience) 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.  L’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 2.000€ te un 
suplement de 70€, fins a 3.000€ té un suplement de 90€, fins a 4.000€ té un suplement de 110€, la de 5.000 € té un 
suplement de 130€, la de 6.000€ té un suplement de 150€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 215€.  
Consulteu el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA  
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
El visat es tramita a l'arribada a l'aeroport i costa 35€. El passaport ha de tenir una vigència mínima de 6 mesos. No són 
necessàries fotogràfica.  

 
VACUNES 
Cap vacuna és obligatòria per entrar a Madagascar, només és necessària la vacuna de la febre groga si el viatger prové de 
països endèmics. Les farmàcies de les principals ciutats de Madagascar disposen de tot tipus de medicaments, encara 
que s'aconsella dur-los des del país d'origen. És important dur repulsiu pels mosquits tipus RELEC. Durant l'hivern austral 
el risc de picades de mosquit és menor que en la temporada de pluges, medicina tropical aconsella la profilaxis contra la 
malària. La zona més exposada i on haurem d’extremar les precaucions és tota la zona est del país.  
Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Un viatge destinat a un públic amant dels viatges alternatius, amb una dificultat baixa encara que es requereix un mínim 
de forma física per realitzar-lo, tenint en compte que els parcs nacionals es visiten a peu. Els trekking són de nivell fàcil i 
mig. L'ordre de les visites i excursions es podrà modificar en funció dels imperatius locals (horaris aeris, estat de les 
carreteres entre altres). Si alguna de les visites no es pogués realitzar per una causa aliena a l'organització, s'intentaran 
substituir sempre que sigui possible. L’edat mínima per realitzar el viatge és de 12 anys. 
A Madagascar els hotels no tenen classificació i no són comparables amb destinacions pròximes com Maurici, en 
qualsevol cas es viatja als millors hotels disponibles en cada cas. En alguns dels hotels ens serà més difícil obtenir aigua 
calenta i electricitat durant les 24 hores del dia ja que molts d'ells funcionen amb generador que interrompen durant la 
nit (imprescindible llanterna frontal). 
Segons el nombre de persones variarà el tipus de vehicle (Hyundai H1 Grand Luxe, Volkswagen Caravelle, Hyundai 
Starex, Mini bus Toyota Hiace High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County, Toyota Coaster) 
En el viatge s'inclouen els esmorzars, 5 sopars i un dinar. El dinar o sopar pot oscil·lar entre els 2 € o els 15 € segons es 
mengi en un "hotely" tradicional malgaix o en els restaurants dels hotels. A causa de la poca infraestructura, els sopars 
s'hauran de fer a l'hotel. 
 
 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm


 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • (+34) 934 870 022 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Recomanem portar: Botes i sandàlies de trekking, roba d'abric (segons l'època, a les terres altes de maig a setembre), 
impermeable, llanterna, maleta no rígida, motxilla petita per les caminades, crema solar d'alta protecció, gorra, 
banyador , repel·lent de mosquits tipus Relec, biodramina i farmaciola. 
 
DIVISES 
La moneda oficial de Madagascar és el Ariary que substitueix a l'antic Franc Malgaix (part de la població encara fan 
referència al Franc malgaix així que hem d'anar amb compte i preguntar sempre amb quina moneda ens donen la tarifa o 
preu). És imprescindible dur euros (mai dòlars o altres monedes) que es poden canviar en qualsevol banc o en les 
oficines de canvi. Es recomana dur bitllets com a mínim de 50€ ja que obtindrem un canvi favorable. Pocs hotels a 
Madagascar ofereixen aquest servei. Es recomana, si pot ser canviar moneda en l'Oficina de Canvi de l'Aeroport 
d'Antananarivo ja que al llarg del viatge serà més difícil trobar entitats bancàries que romanguin en horaris d'obertura a 
la nostra arribada.  
La paritat entre l'Euro i el Ariary varia constantment. 1Euro = 3.900 Ariary (Gener 2020).  
La targeta VISA és acceptada exclusivament en hotels de categoria superior i en algunes botigues d'artesania exclusives 
de la capital. Els bancs en les grans ciutats disposen de caixers automàtics on poder realitzar reintegraments únicament 
amb targetes de Crèdit VISA.  
 
CLIMA 
Madagascar te un clima tropical dividit en 2 estacions ben distintes: una estació seca i una estació humida. 
A l’estar situat a l’Hemisferi Sud hauríem de tenir en compte: 
De Maig a Setembre: hivern Austral, fa fred o fresca segons la zona i les pluges són molt esporàdiques a excepció de la 
costa Est. 
D’Octubre a Abril: estiu Austral, fa calor a tota l’illa. A partir de finals de Novembre comencen les pluges per la tarda, 
encara que generalment per poc espai de temps. A causa del canvi climàtic, aquesta situació està variant i durant els 
últims anys, Gener i Febrer, han sigut els mesos més plujosos. 
S’ha de tenir present que l’illa disposa de molts microclimes, sobre tot en parcs nacionals humits, muntanyes i boscos 
pluvials, on és possible que plogui en qualsevol època. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

