
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 
Η χώρα των θαυμάτων 

Ανατολικός Γύρος 
 

 
Λίγα λόγια για τη Μαδαγασκάρη 
Μία  από  τις  τελευταίες  ανεξερεύνητες  γωνιές  του  κόσμου,  η  Μαδαγασκάρη  με  μοναδική  πανίδα  και  χλωρίδα,  και  έντονα 
ποικιλόμορφο τοπίο, δε συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Η Μαδαγασκάρη βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό κοντά στις 
ακτές της Νότιας Αφρικής και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Το νησί είναι χωρισμένο σε τέσσερις κύριες περιοχές – το 
κεντρικό κομμάτι που χαρακτηρίζεται από υψίπεδα, την ανατολική ακτή που καλύπτεται κυρίως από πυκνό τροπικό δάσος, τη δυτική 
ακτή που είναι ανοιχτή σαβάννα, θυμίζοντας τη μεγάλη πεδιάδα της Ανατολικής Αφρικής, και τέλος το νότιο κομμάτι το οποίο είναι 
ημιέρημο με δάση με χαρακτηριστικά κακτοειδή φυτά. Πολλά στοιχεία της πανίδας και της χλωρίδας του νησιού είναι ενδημικά και 
συναντώνται μόνο εδώ, όπως ο λεμούριος – το σύμβολο της Μαδαγασκάρης ‐, ο χαμαιλέοντας και μεγάλη ποικιλία από πεταλούδες. 
Η  επίσκεψη  στα  Εθνικά  πάρκα  του  νησιού  είναι  αξέχαστη  εμπειρία  και  διοργανώνονται  δραστηριότητες  με  διανυκτέρευση.  Τα 
καλύτερα πάρκα  είναι  το Πάρκο  Ίσαλο,  Ρανομαφάνα, Μπερέντι,  Ζούγκλα Περινέ. Άλλο σημαντικό φυσικό αξιοθέατο αποτελούν  οι 
εντυπωσιακοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί Tsingys και το Natural Window, μία φυσική τετράγωνη τρύπα πάνω στο βράχο. Ο Λόφος 
Αμποχιμάνγκα  είναι  μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  αποτελείται  από  τη  βασιλική  πόλη,  τη  νεκρόπολη  και  ένα 
σύμπλεγμα από  βωμούς  και  τόπους  λατρείας. Η Μαδαγασκάρη φημίζεται  επίσης  για  τις  υπέροχες  εξωτικές  της  παραλίες.  Το  Fort 
Dauphin  είναι  μαγευτικό  με  τρεις  γραφικούς  κόλπους  περιστοιχισμένους  από  καταπράσινους  λόφους,  ενώ  μεγάλη  τουριστική 
ανάπτυξη έχει  το Nosy Be,  το  Ifaty και  το Sainte Marie με πολλά καλά  ξενοδοχεία και προτεινόμενες εκδρομές, δραστηριότητες. Η 
Μαδαγασκάρη  δεν  είναι  απλώς  ένα  παρθένο  νησί  του  Ινδικού  Ωκεανού  με  πλούσια  φυσικά  κάλλη,  αλλά  και  ένας  προορισμός 
περιπέτειας και εξερεύνησης. 
 

 
 



ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, Ανατολικός γύρος 
Διάρκεια: 10 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις 
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019 
Αναχωρήσεις : Κάθε Παρασκευή 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: από 2.190 € 
Επιβάρυνση μονόκλινου: 270 € 

 
Σημείωση: Η τιμή ισχύει για συμμετοχή 4 ατόμων. Σε περίπτωση 2 ατόμων, επιβάρυνση + 250 € ανά άτομο 
 
Highlights του Ανατολικού Γύρου 
 Εξερευνήστε την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, Ανταναναρίβο 
 Φάρμα ερπετών Περέιρας 
 Πάρκο Περινέ για να δείτε τους σπάνιους λεμούριους Ίντρι 
 Πάρκο Πανγκαλάνες με την εξαιρετική χλωρίδα και πανίδα 
 Βραδινή επίσκεψη του νησιού Aye Aye 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ‐ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ 
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο. 
 
2η μέρα: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ 
Άφιξη στην Ανταναναρίβο. Συνάντηση με τον τοπικό μας οδηγό‐ξεναγό και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ – ΑΝΤΑΣΙΜΠΕ 
Πρωινό  και  αναχώρηση  οδικώς  ανατολικά  για  το  Αντασιμπέ.  Στάση  στην  εξαιρετική  φάρμα  ερπετών  Περέιρας,  για  να 
δούμε χαμαιλέοντες, σαύρες, γκέκος, βατράχια. Άφιξη στο Αντασιμπέ και απογευματινή επίσκεψη στο πάρκο Βακόνα για 
να συναντήσουμε λεμούριους. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΑΝΤΑΣΙΜΠΕ (Πάρκο Περινέ ή Analamazaotra)  
Πρόγευμα.  Πλήρης  περιήγηση  στο  περίφημο  πάρκο  με  τους  σπάνιους  λεμούριους  Ίντρι,  ενδημικά  πουλιά  και  πολλά 
ακόμη. Νυχτερινή βόλτα για να δούμε επίσης νυχτόβια ζώα του πάρκου. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΑΝΤΑΣΙΜΠΕ – ΜΑΝΑΜΠΑΤΟ – ΠΑΓΚΑΛΑΝΕΣ 
Μετά το πρωινό,  θα αναχωρήσουμε για το Μαναμπάτο, μία επαρχιακή όμορφη πόλη τοποθετημένη δίπλα στα κανάλια 
της λίμνης Ρασόεμπ. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με την καλλιέργεια ρυζιού και βανίλιας, καθώς και με το ψάρεμα. Από 



εκεί, θα μεταβούμε με πλοιάριο στο πάρκο Πανγκαλάνες, με τα μοναδικά του υδάτινα κανάλια πνιγμένα στην οργιώδη 
βλάστηση. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
    
6η μέρα: ΠΑΓΚΑΛΑΝΕΣ 
Πρόγευμα.  Σήμερα  θα  περπατήσουμε  στο  πάρκο  και  θα  εξερευνήσουμε  την  όμορφη  φύση  της  Μαδαγασκάρης,  με 
απίθανα μαγκρόβια φυτά ορχιδέες και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Θα έχουμε επίσης χρόνο να εξερευνήσουμε 
τοπικά  παραδοσιακά  χωριά.  Βραδινή  επίσκεψη  στο  νησί  Aye  Aye,  όπου  ζει  ο  ομώνυμος  νυχτόβιος  υπό  εξαφάνιση 
λεμούριος.  Δείπνο και διανυκτέρευση.     
 
7η μέρα: ΠΑΓΚΑΛΑΝΕΣ ‐ ΤΑΜΑΤΑΒΕ 
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  χρόνος  για  χαλάρωση.  Νωρίς  το  απόγευμα,  υδάτινη  μεταφορά  μέσω  του  καναλιού 
Παγκαλάνες στο λιμάνι Ταματάβε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα: ΤΑΜΑΤΑΒΕ ‐ ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ 
Πρόγευμα  και  χρόνος  ελεύθερος  για  να  περπατήσετε  την  πόλη.  Μεταφορά  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση  πίσω  στην 
πρωτεύουσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   
 
9η μέρα: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για τελευταίες αγορές, πριν μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
 
10η μέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Δυνατότητα επεκτάσεων:  
3 έως 5 ημέρες χαλάρωσης στο εξωτικό νησί Sainte Marie (ζητήστε αναλυτικά παροχές και κόστη) 
Ο ανατολικός γύρος συνδυάζεται τέλεια με το Νότιο ή/και το Βόρειο γύρο 
2ήμερο πρόγραμμα επίσκεψης της Μοροντάβα με την περίφημη Λεωφόρο των Μπαομπάμπ 

 
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 
 

Περιοχή   Ξενοδοχεία   Διατροφή 

Ανταναναρίβο (1 νύχτα)  Les 3 Metis ή παρόμοιο Πρωινό 

Αντασιμπέ (2 νύχτες)  Andasibe hotel ή παρόμοιο Ημιδιατροφή 

Παγκαλάνες (2 νύχτες)  Palmarium hotel ή παρόμοιο Ημιδιατροφή 

Ταματάβε (1 νύχτα)  Calypso hotel ή παρόμοιο Ημιδιατροφή 

Ανταναναρίβο (1 νύχτα)  Les 3 Metis ή παρόμοιο Πρωινό 

 
Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (590 €)  
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω 
 Ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός του Ανταναναρίβο 
 Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων με τοπικό επαγγελματία ξεναγό‐οδηγό 
 Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά πάρκα 
 Παροχές νεόνυμφων 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
 Ενημερωτικά έντυπα 
 Τοπικοί φόροι 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 ΦΠΑ 

 
Δεν Περιλαμβάνονται 

o Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
o Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
o Έξοδα προσωπικής φύσεως 
o Βίζα εισόδου στη Μαδαγασκάρη (περίπου 35 €) πληρωτέα κατά την άφιξη 

 



Γενικές Σημειώσεις 
 
‐ Τα  Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται τουριστική βίζα για τη Μαδαγασκάρη κατά την άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο του 
Ανταναναρίβο 
‐ Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 
‐ Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που θα επισκεφθείτε 
‐ Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του διαβατηρίου σας 
‐ Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 
πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση 
βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί 
σε κάποιο αεροδρόμιο 
‐ Όλες οι τιμές είναι υπολογισμένες με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων, ενώ διατίθεται έκπτωση για επιπλέον συμμετοχές  
‐ Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Αθήνα/ Θεσσαλονίκη. H όποια διαφοροποίησή 
τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
‐ Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
‐ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
‐ Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
‐ Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
‐ Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και τους όρους της 
κάθε υπηρεσίας 
‐ Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη 
στο ξενοδοχείο 
‐ Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του καθημερινού προγράμματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και 
παρανοήσεις 
‐ Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του 
‐ Αν κάποιοι από τους ταξιδιώτες θέλουν να επισκεφθούν οικισμούς και τοποθεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί 
να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και το κόστος επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης 
‐ Ημιδιατροφή: Πρωινό και ένα γεύμα 
‐ Η Μαδαγασκάρη δεν έχει ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Γι’ αυτό προτείνουμε και συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία ή lodge 3* και 
4*, τα καλύτερα δυνατά στην κάθε περιοχή, ώστε να ικανοποιηθούν όλοι οι ταξιδιώτες. 
‐ Διαθέτουμε πλήθος εναλλακτικών ξενοδοχείων στην κάθε κατηγορία και περιοχή 
‐ Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του δωματίου και του είδους διατροφής με την αντίστοιχη επιβάρυνση. Ρωτήστε μας για τιμές 
‐ Υπάρχει η δυνατότητα λιγότερων ή περισσότερων διανυκτερεύσεων. Ρωτήστε μας για να σας ετοιμάσουμε την αντίστοιχη προσφορά 
‐ Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Λόγω της γεωγραφίας της και του μεγέθους της, η Μαδαγασκάρη διαθέτει ποικιλόμορφο κλίμα, το οποίο χωρίζεται γενικότερα σε δυο 
εποχές, τη ξηρή εποχή από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και τη θερμή εποχή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Με βάση τους 
γεωγραφικούς παράγοντες και μετεωρολογικά φαινόμενα, διακρίνονται τουλάχιστον τρία είδη κλίματος: 
‐ Iσημερινού τύπου, πολύ ζεστό και σταθερά υγρό και βροχερό, κατά μήκος της ανατολικής ακτής  
‐ Mουσωνικού τύπου, με δύο εποχές, που χωρίζονται σε βροχερή και ξηρή, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους μουσώνες από τα 
βορειοδυτικά 
‐ Oρεινό τροπικό, ηπειρωτικού τύπου, το οποίο είναι ημιάγονο. Χαρακτηρίζεται από συνθήκες που εξαρτώνται περισσότερο από το 
γεωγραφικό πλάτος. 
 

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Turkish Airlines μέσω Κων/πολης από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη.  
Επιβάρυνση +100 € ανά άτομο για την περίοδο 15/06 – 15/09/2019 
 
Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες με επιβάρυνση Air France & Air Madagascar (μέσω Παρισιού) και Emirates (μέσω Ντουμπάι)    
  
Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες 
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 
 
 
 


