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Eventyrrejse til myternes ø
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Tag med på en enestående rundrejse til Madagaskar, myternes ø i Det Indiske Ocean. Få lande i verden har en 
så unik flora og fauna som Madagaskar, der geografisk set har været isoleret, siden øen blev adskilt fra Afrika i 
kridttiden. Omkring 80 procent af de pattedyr, som lever på øen, og en lige så stor andel af øens planter er 
endemiske, det vil sige, at de kun findes her, og vi gør en stor indsats for at se så meget som muligt af øens 
særegenheder. 

I Madagaskars nationalparker møder vi således forskellige arter af de sjove lemurer, kamæleoner og 
farvestrålende fugle, og langs vejen ser vi kæmpe baobabtræer med tykke ”maver” fyldt med 
vand, så de kan modstå tørke.

Et af Madagaskars varemærker er episke landskaber, og vores rejse går fra frodig 
regnskov i højlandet til østkystens sandstrande og vådområder, hvor vaniljeplanter 
og smukke orkideer slynger sig om slanke palmestammer, og hvor krydderierne 
kilder i næseborene. Herfra rejser vi ind i ørkenlignende landskaber med dybe 
kløfter i den sydvestlige del af landet og helt ud til vestkysten, hvor rejsen slutter 
med en dag ved havet.

Madagaskars befolkning er lige så unik som floraen og faunaen. I modsætning til 
dyrene, som har været på Madagaskar i mere end 50 mio. år, så har mennesket kun 
været her i omkring 1.500 år, og befolkningen, der er delt i geografisk og historisk  
betingede ”stammer”, er af bl.a. indonesisk, arabisk, fransk og afrikansk oprin-
delse. På vores vej rundt i landet får vi et interessant indblik i, hvordan lokal-
befolkningen lever, når vi besøger landsbyer med markeder, der bugner af 
alskens varer, og værksteder, der fremstiller spændende kunsthåndværk.

Madagaskar er et stykke hengemt Afrika, et stykke hengemt Australien og 
fransk kolonihistorie og meget andet – og vi skal opleve det hele sammen med 
en kyndig rejseleder, som har stor erfaring i at rejse i landet. Rejsen foregår med 
bus, fly, båd, cykeltaxa og på gåben.

Det er en unik tur med en lidt ekspeditionsagtig karakter, der kræver et almindeligt,  
godt helbred og en god portion eventyrlyst!

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Antananarivo. Vi flyver til Madagaskar med  
 et stop undervejs og ankommer til Madagaskars hovedstad  
 samme dag.

Dag 2. Antananarivo - Andasibe. Vi kører til Andasibe-national- 
 parken, som er hjemsted for 11 arter af lemurer, Madagaskars  
 mest berømte dyr, som kun lever her. På vejen møder vi  
 kamæleoner, flyvende hunde og andre sjove skabninger.

Dag 3. Andasibe - Antananarivo. Morgensafari blandt lemurerne,  
 som dovner i trætoppene. I løbet af dagen kører vi tilbage til  
 Antananarivo.

Dag 4. Antananarivo - Antsirabe. Vi kigger os omkring i Antananarivo,  
 inden vi fortsætter til Antsirabe. Vi kører gennem smukke  
 risterrasser - et eksempel på Madagaskars enestående diver-  
 sificerede natur. På vejen møder vi trækvogne, oksekærer og  
 overlæssede lastbiler.

Dag 5. Antsirabe – Ambosita – Ranomafana National Park.  
 Gennem lokale landsbyer med stop ved spændende markeder  
 til Ranomafana National Park.

Dag 6. Ranomafana National Park. Besøg i tæt grøn UNESCO- 
 beskyttet regnskov på udkig efter planter og dyr, bl.a. lemurer,  
 kamæleoner og mere end 100 fuglearter. Mulighed for at bade  
 i helbredende, varme kilder. Safari efter mørkets frembrud.

Dag 7. Ranomafana - Manakara. Vi sætter nu kursen ud mod  
 østkysten, hvor vi indkvarteres i hytter ved Det Indiske Ocean.

Dag 8. Manakara ved havet. Udflugt i kano ud på Pangalaneskanalen  
 forbi plantager med peber, kaffe, vanilje og kanel og forbi  
 både, der bl.a. transporterer børn til og fra skole. Markeds- 
 besøg med mulighed for at købe f.eks. krydderier.

Dag 9. Manakara - Fianarantsoa. Besøg hos Madagaskars største  
 vaniljebonde, inden vi kører tilbage til højlandet midt på øen.  
 Stop i små landsbyer med kig til det lokale liv undervejs.

Dag 10. Fianarantsoa – Ambalavao – Isalo National Park. Gennem  
 smuk natur med irgrønne risterrasser til Isalo National Park,  
 der ligger på en tør slette omgivet af bjerge, kløfter og floder.  
 På vejen besøger vi spændende små værksteder og et livligt  
 lokalt marked.

Dag 11. Isalo National Park. Vandretur i den kæmpestore nationalpark  
 med rå natur i form af græsstepper, flade taffelbjerge og for- 
 revne sandstensbjerge. Lemurerne lever i stort tal her.

Dag 12. Isalo – Tulear – Ifaty. Vi kører mod sydvestkysten forbi  
 kolossale kaktusser og baobabtræer til Ifaty, hvor vi indlogeres  
 på vores hotel, der ligger ud til vandet.

Dag 13. Ifaty, fridag ved havet. Udflugt til baobabtræer og tid ved  
 havet med mulighed for diverse aktiviteter. Lej en båd, tag på  
 snorkeltur, besøg den lokale landsby eller slap af i solen.

Dag 14. Ifaty – Tulear og hjemrejse. Tilbage til Tulear og derfra med   
 fly til Antananarivo. Fælles middag inden afrejse over midnat.

Dag 15. Ankomst til Danmark. Flyskift undervejs og ankomst til  
 Danmark.

Antananarivo - Andasibe National Park -

 Antsirabe - Ranomafana National Park - 

Manakara - Fianarantsoa - 

Isalo National Park - Ifaty

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Unik flora og fauna, som kun findes i  
 Madagaskar
• Enestående kultur og historie
• Tropiske regnskov, monsunkyster, bjergrigt  
 højland, stepper og ørken
• Små grupper, 12-22 deltagere

!
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MADAGASKARS FAUNA

Madagaskar er et naturmekka uden lige. Her 
findes dyr, som kun lever her (endemiske arter), 
bl.a. lemuren, som er en såkaldt halvabe. Der 
findes 28 arter i alle størrelser – den mindste 
er kun 10 cm, og den største er op til 90 cm 
høj. Vi har gode chancer for at se forskellige 
arter i de nationalparker, vi besøger på rejsen. 
 
Også mange kamæleonarter er endemiske for 
Madagaskar. Man skal have et skarpt øje for at se 
dem, idet de skifter farve alt efter omgivelserne.
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Et eksempel på naturens mangfoldighed: de irgrønne rismarker anlagt i terrasser i højlandet omkring Antsirabe-nationalparken.

Allerede på afstand 
kan vi formentlig høre 
lemurernes skrig, når 
de markerer deres 
territorium overfor 
hinanden

Madagaskar - eventyrrejse til myternes ø
15 dage

Dag 1. Danmark - Antananarivo
Vi forlader Danmark og flyver med et stop 

undervejs til Madagaskars hovedstad Anta-

nanarivo, hvortil vi ankommer om eftermid-

dagen eller sidst på aftenen, afhængig af 

flyforbindelsen. Vi kører direkte til hotellet 

og slapper af, så vi er klar til de kommende 

dages store oplevelser.

Dag 2. Antananarivo – Andasibe National 
Park og overnatning på lodge i naturen
Fra hovedstaden kører vi lidt nordpå til An-

dasibe National Park, som er kendt for sin 

store forekomst af lemurer. Hele 11 arter af 

lemurer holder til i nationalparken, og der 

opdages løbende nye arter. Så sent som i 

2005 dukkede Goodman’s mouse-lemuren op 

og blev kategoriseret som sin egen art.

Inden vi når frem til nationalparken, besø-

ger vi en lokal farm, hvor vi ser kamæleoner, 

flyvende hunde og andre sjove skabninger. 

Fremme i Andasibe indlogeres vi på en lodge, 

som ligger idyllisk i naturen omgivet af regn-

skov med unik flora og fauna. Vi slapper af 

på lodgen og går måske en tur i den smukke, 

omkringliggende natur.

Dag 3. Møde med lemurer i Andasibe 
National Park og tilbage til Antananarivo
Vi står tidligt op for at køre ind i regnskoven 

til mødet med lemurer og masser af farve-

strålende fugle, som er særligt aktive fra 

morgenstunden. Allerede på afstand kan vi 

formentlig høre lemurernes skrig, når de mar-

kerer deres territorium overfor 

hinanden. Der lever mange af 

den store indri-lemur i parken, 

som har lange, stærke ben, der 

gør den i stand til at springe 

helt op til 10 meter fra træ til 

træ. Det meste af tiden bruger 

den dog i trætoppen, hvor den 

soler sig og fordøjer den tunge 

kost, som den spiser.

Efter safarien kører vi tilbage til 

Antananarivo for at overnatte.

Dag 4. Antananarivo - Antsirabe
Vi kigger os omkring i Antananarivo, inden  

vi fortsætter sydpå gennem højlandet mod 

Antsirabe. I landskabet ser vi rismarker, som 

er sirligt anlagt i terrasser op ad bjergene. 

Selv om vi kører ad en af landets hovedfærd-

selsårer, er trafikken som oftest moderat, og 

den lokale transport foregår med trækvogne, 

oksekærer og lastbiler, der er ombygget til 

persontransport. Det er ikke verdens bedste 

vej, men køreturen er flot med udsigt til et 

smukt landskab og traditionelle toetagers 

huse bygget i ler og sten.

Vi holder pause ved værksteder, som fremstil-

ler farvestrålende kunsthåndværk, og her har 

vi mulighed for at afprøve vores handelstalent 

– sælgeren forventer lidt modspil, når prisen 

skal fastsættes.

Antsirabe er en livlig 

by med fyldte gader og 

markedsboder, og som 

et af de få steder i ver-

den kan man her opleve 

de helt traditionelle 

rickshaws – en tohjulet 

vogn til person- eller 

varetransport, der træk-

kes af en løbende ”taxa-

chauffør”. Det er hårdt 

arbejde, men i Antsirabe er det en normal 

form for transport.

Dag 5. Antisirabe - Ambosita - 
Ranomafama National Park
Vi kører videre sydpå forbi bjerge, rismarker 

og lokalt liv i landsbyerne. Langs vejen går 

folk mellem landsbyer og markeder. For det 

meste kvinder med frugt, grøntsager eller et 

læs brænde på hovedet i vuggende gang og 

fuld balance. Nu og da passerer vi en pickup-

bus fyldt til randen med passagerer og taget 

fuld af bagage.

Vi holder en pause i Ambosita, hvor vi kigger 

på træskærerarbejde, inden vi ankommer til 

vores hotel, som ligger lige uden for Ranoma-

fana National Park.
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Vi sejler en tur på Pangalaneskanalen, som blev anlagt af franske koloniherrer omkring år 1900. Her kommer vi sikkert forbi kanoer i form af udhulede træstammer, 
der sejler mellem landsbyerne.

lille by Manakara ved Det Indiske Ocean. Vi 

er fremme i løbet af eftermiddagen og indlo-

gerer os i små beskedne hytter tæt på havet. 

Vi er nu kommet til regnskovs- og kystklima 

påvirket af Det Indiske 

Ocean. På vores rute gør 

vi holdt ved små byer og 

markeder, og ved de for-

skellige floder ser vi måske 

guldgravere, der pander 

guld.

Der er ikke noget fast pro-

gram for resten af dagen, 

men en gåtur i byen er 

oplagt. Her findes en lille 

havn, hvorfra områdets af- 

grøder afskibes, en tog-

station og tilmed en lille lufthavn. 

Livet leves i et meget moderat tempo. Det 

mærkes, at vi er langt fra hovedstaden og det 

er ikke ualmindeligt, at vand og strøm perio-

devis ikke fungerer. Til gengæld befinder vi os 

et sted med spektakulære scenerier.

Dag 8. Manakara ved Det Indiske Ocean 
og udflugt på kanalen

Dagen byder på en spændende udflugt på 

Pangalaneskanalen – et af Madagaskars 

vidundere, der består af omkring 650 kilo-

Madagaskar - eventyrrejse til myternes ø
15 dage

Dag 6. Ranomafana National Park, morgen-  
og aftensafari i unik flora og fauna
Dagen begynder med safari i nationalparken, 

som ligger i 1200 meters højde og er dækket 

af tropisk regnskov.

På vores udflugt ind i den tætte regnskov kom-

mer vi til at opleve mange dyr og planter. Her 

lever 12 lemurarter, øgler, kamæleoner, flager-

mus og mange andre dyr. Parken er hjemsted 

for mere end 100 fuglearter – mange af dem 

endemiske  – bl.a. isfugle, ibis, duehøge og asi-

tier, en sjov lille spurvefugl med et karakteristisk 

krumt næb. På plantesiden kommer vi bl.a. til 

at se smukke, sjældne orkideer og majestætiske 

palmer. Det er ikke for ingenting, at parken er 

på UNESCOs liste over verdens naturarv.

Efter frokost besøger vi landsbyen Ranoma-

fana, som er kendt for sine varme kilder, der 

påstås at have helbredende kraft. Det er muligt 

at bade i kilderne, dog mod egen betaling.

Når mørket har sænket sig, kører vi igen ind 

i nationalparken for at opleve de dyr, som er 

aktive i mørket.

Dag 7. Ranomafana National Park 
og videre ud til kysten ved Manakara
Fra Madagaskars højland i ca. 1.000 meters 

højde sætter vi kursen mod kysten og den 

meter naturlige og udgravede vandveje 

langs landets østkyst. Kanalen blev anlagt 

omkring år 1900 i den franske kolonitid af 

importeret kinesisk arbejdskraft for at skabe 

sikker passage for store 

fragtskibe, som dermed 

undgik Det Indiske Oceans 

voldsomme bølger. I dag 

er vandstanden for lav til 

de store skibe, og en fre-

delig sejlads i kanoer gen-

nem palmelunde og kryd-

deriplantager er en skøn  

oplevelse. 

Langs kanalen dyrkes både 

peber, kaffe, vanilje og 

kanel, og ravenala-palmen, 

også kendt som ”de rejsendes træ”, breder 

sig mod himlen som en kæmpe vifte.

Undervejs ser vi et udvalg af lokale bådkon-

struktioner, der sejler mellem de små lands-

byer langs kanalen. Vi ser formentlig også 

lokale fiskere, der reparerer fangstredskaber 

og bringer deres fisk i land.

Efter dagens udflugt kører vi til Manakaras mar- 

ked, hvor der er gode køb at gøre, som 

f.eks. sort peber, nelliker og andre af Mada-

gaskars krydderier.

Parken er hjemsted for 
mere end 100 fuglearter 
- mange af dem ende-
miske - bl.a. isfugle, 
ibis, duehøge og asitier, 
en sjov lille spurvefugl 
med et karakteristisk 
krumt næb
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RANOMAFANA NATIONAL PARK

Ranomafana er dækket af frodig og tæt regnskov og gen-
nemskæres af floder på kryds og tværs. De franske koloni-
herrer kom til området for at bade i de varme kilder, som 
siges at have helbredende kraft. Vi tager på safari i parken 
for at spotte nogle af dens mange dyrearter, heriblandt 
lemurer, kamæleoner og mere end 100 fuglearter, og vi 
besøger parken både i dagslys og efter mørkets frembrud 
for at opleve de dyr, som er aktive i mørket.
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ISALO NATIONAL PARK

Scenen skifter fra irgrønt til støvede ørkenfarver, når 
vi besøger Isalo National Park. Her oplever vi en rå 
men meget smuk natur med forvredne klippetoppe og 
tørre sletter gennemskåret af dybe kløfter og floder – 
et eksempel på Madagaskars utrolige mangfoldighed. 
Nationalparken ændrer sig med lyset og er særlig smuk i 
solnedgangen. Vi finder et godt sted, hvorfra vi kan nyde 
sceneriet, mens solen synker i horisonten.
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Madagaskar er et af de få steder i verden, der stadig har ”løbende” taxachauffører, som kører med både varer og personer. Det bliver vist ikke meget mere 
eksotisk end det.

Madagaskar - eventyrrejse til myternes ø
15 dage

Dag 9. Manakara med besøg hos 
vaniljebonde og videre til Fianarantsoa
Vores rejseleder arrangerer et besøg hos 

Madagaskars største vaniljebonde, og vi 

begynder dagen med en rundvisning på 

hans omfangsrige plantage (besøget er 

dog med forbehold for bon-

dens endelige accept). Plan-

tagen er på intet mindre end 

1000 hektar floder, kanaler  

og sumpe. 

Her vokser der træer og buske 

med et højt indhold af olie, som 

udvindes til parfumer, sæber 

og til medicinalindustrien. Her-

udover er der 14 hektar med 

vanilje (blomstringstid i maj), 

der vokser som slyngplanter på 

andre træer og buske. 

Bonden producerer svimlende 10 tons 

vanilje på årsbasis – og han har nok gemt 

lidt, som vi kan købe med hjem til vores 

julebag og desserter.

Vi fortsætter ind i landet igen til den store 

handelsby Fianarantsoa, hvortil vi forven-

ter at ankomme sidst på eftermiddagen. Vi 

holder frokoststop og besøger et par lokale 

landsbyer undervejs.

Dag 10. Fianarantsoa – Ambalavao – 
Isalo National Park

Køreturen i dag går 

igen forbi sirligt an-

lagte risterrasser. 

Måske ser vi grupper 

af masai-lignende 

folk, der driver zebu- 

okser afsted mod 

det store kvægmar-

ked i Ambalavao, 

hvor der handles 

kvæg to gange om 

ugen.

I Ambalavao ser vi forskelligt kunsthåndværk 

og besøger endnu et lokalt marked, hvor 

der sælges zebukød, tørrede græshopper – 

en proteinholdig snack, som man naturlig-

vis er velkommen til at smage – grøntsager, 

fisk, benzin fra plastikflasker, madolie og 

alle mulige andre varer i en stor pærevæl-

ling. De mange lokale cykeltaxier trækker alt 

og alle til og fra markedet.

Vi fortsætter mod Isalo National Park og 

forventer at ankomme sidst på eftermid-

dagen. Vi kan nu glæde os til to nætter i 

meget smuk natur på tærsklen til en mægtig  

nationalpark, hvor vi endnu engang bliver 

mindet om Madagaskars naturmæssige 

mangfoldighed. Vi befinder os her i et tørt 

sletteland omgivet af bjerge af hævet hav-

bund, gennemskåret af kløfter og floder.

Dag 11. Isalo National Park, 
vandreture i parken
Vi bruger hele dagen i den 80.000 hektar 

store nationalpark, som byder på et beta-

gende og meget varieret ørkenlignende 

landskab, græsstepper, flade taffelbjerge og 

forrevne sandstensbjerge. Et råt men meget 

smukt sted.

På vores tur i parken støder vi formentlig 

på grupper af forskellige lemurarter, når  

vi går i bjergområder, der er formet af vind 

og vejr gennem tusinder af år. De brune og 

grå farver skifter hele tiden afhængig af 

lyset. I nogle af bjergene findes der huler, 

der også anvendes som midlertidige grav-

pladser, inden de afdøde lægges i familie-

gravstedet.

Vi bruger hele dagen i 
den 80.000 hektar store 
nationalpark, som byder 
på et betagende og 
meget varieret ørken-
lignende landskab
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Der er altid plads til en til på de ladbiler, der fungerer som offentlig transport-
middel mellem Madagaskars byer.

Madagaskar har kun været befolket i omkring 1.500 år. Befolkningen stammer 
fra bl.a. Afrika, Indonesien, Arabien og Frankrig.

Madagaskar - eventyrrejse til myternes ø
15 dage

Dagens udflugt kræver, at man er almindeligt 

godt gående, da vi går ad smalle stier både op 

og ned. Det bringer sveden frem på panden, 

men heldigvis er der mulighed for en dukkert 

i en lille sø med tilhørende vandfald. Vi slut-

ter dagen af med at nyde solnedgangen, som 

kaster et helt særligt smukt lys over parken.

Isalo-parken er ret enkel med hensyn til facili-

teter. Der er ikke omklædningsmuligheder og 

toiletter på ruten. Men parken byder på fan-

tastiske oplevelser, og det er ikke uden grund, 

at den er landets mest besøgte nationalpark.

Dag 12. Isalo National Park – 
Tulear– Ifaty
Vores rundrejse i Madagaskar fortsætter nu 

ud til vestkysten. På vejen kører vi gennem 

et fantastisk landskab med store kaktusser og 

de enorme, karakteristiske baobabtræer, der 

kan blive op til 30 meter høje og har vold-

somt tykke stammer. Stammens form skyldes, 

at træet opbevarer vand, så det kan modstå 

tørre perioder. 

Et baobabtræ kan blive op til 1000 år gammel, 

og syv ud af verdens otte baobabarter findes 

i Madagaskar, heraf er de seks endemiske for 

landet – endnu et eksempel på, at Madaga-

skar er et enestående naturmekka.

Vi kører også gennem landsbyer, der hver især 

har specialiseret sig i et fag. Det kan være 

produktion af lokal alkohol, og her syder det 

af fusel og bobler af gær mellem tønderne og 

de Storm P-agtige destillationsapparater. Eller 

det kan være produktion 

af gryder eller kunst-

håndværk. 

Desuden passerer vi gen-

nem områder med klon-

dyke-byer, hvor der gra-

ves safirer. Uanset hvor 

vi stopper, så vil vi vække 

en vis opmærksomhed  – 

især børnene er nysger-

rige efter at vide, hvad vi 

er for nogle, og hvor vi 

kommer fra.

Vi har et stop i Tulear, en lidt større by på 

ruten med omkring 50.000 indbyggere og en 

ivrig handel på gader og stræder og tusindvis 

af cykeltaxier.

Dag 13. Ifaty, baobabtræer og 
tid på egen hånd
Om formiddagen er det oplagt at nyde solen 

og tage en svalende dukkert i havet (dog 

afhængigt af tidevandet). Man kan naturligvis 

også bade i hotellets pool, hvorfra der er en 

herlig udsigt over havet. 

Er man ikke typen, der ligger stille, kan man 

leje en båd og sejle ud på havet, evt. med 

snorkeludstyr ombord – der er et rigtigt godt 

rev med masser af farvestrålende koraller og 

fisk et stykke fra kysten. Eller man kan besøge 

den nærliggende landsby, hvor 

langt hovedparten af bebo-

erne bor i stråtækte hytter.

Vi kører om eftermiddagen en 

tur til baobab- og nåleskovs-

området en ½ times kørsel fra 

vores hotel. Resten af dagen 

er til fri disposition.

Dag 14. Ifaty – Tulear – 
Antananarivo og hjemrejse
Efter morgenmaden og 

måske en formiddag i solen 

(afhængigt af flyforbindelsen) kører vi langs 

kysten og tilbage mod Tulear, hvorfra vi 

flyver til Antananarivo. Indenrigsfly funge-

rer fint i Madagaskar, men vi kan ikke helt 

regne med, at de flyver til tiden, så vi ved 

ikke med sikkerhed, hvornår vi ankommer til 

Antananarivo.

Hvis vi har tid, tager vi en kort byrundtur, 

inden vi kører til et lille hotel i nærheden af 

lufthavnen. Her spiser vi middag sammen, 

inden vi tjekker ind til flyet mod Danmark med 

et stop undervejs. Alternativt skal vi flyve fra 

Antananarivo sidst på eftermiddagen.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Uanset hvor vi stopper, 
så vil vi vække en vis 
opmærksomhed - især 
børnene er nysgerrige 
efter at vide, hvad vi 
er for nogle, og hvor 
vi kommer fra
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De tykke baobabtræer opbevarer på snedig vis vand i stammerne, så de kan modstå tørke. Vi kører ud fra vores hotel i Ifaty for at se nærmere på de majestætiske træer, 
som kan blive op til 1000 år gamle.
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