
MADAGASKAR

Rejs katamaranem  8 dni + Program zwiedzania
UWAGA : PROGRAM DOSTOSOWANY DO TERMINÓW LOTÓW

CZARTEROWYCH „ ITAKA” 

Dzień 1 (10.06.2021 Czwartek )
Wylot z Warszawy z lotniska Chopina. Lotem czarterowym - ITAKA
Dzień 2 (11.06.2021 Piątek )
Lądowanie na lotnisku w Nosy Be w godzinach rannych. Transfer do hotelu, obiad. 
Odpoczynek. Wieczór integracyjny. ( kolacja, drinki, owoce morza itp)
Dzień 3 (12.06.2021 Sobota )
Śniadanie w hotelu. Zaprowiantowanie jachtu. Transfer do mariny, zaokrętowanie. 
Rozpoczęcie rejsu
Dzień 3-11 (12.06 Sobota – 20.06.2021 Niedziela ) 
Realizacja programu rejsu katamaranem 

Proponowana trasa rejsu:



Odwiedzimy m in:
Nosy  Tanikely:  Rezerwat  morski.  Prawdziwe  morskie  akwarium,  gdzie  można
obserwować wiele gatunków ryb i żółwie morskie. W programie snurkowanie i spacer
do latarni morskiej, gdzie można cieszyć się wspaniałym widokiem. 

Nosy Vorona: Tropikalny raj z białym piaskiem i turkusową wodą.

Nosy  Komba: Druga  co  do  wielkości  wyspa  archipelagu,  gdzie  zjemy  obiad  w
restauracji na plaży. Po obiedzie spacer po rybackiej wiosce, który doprowadzi nas
do parku lemurów (lemury, żółwie, węże ikameleony). Nosy Komba słynie również z
rzemiosła artystycznego. 



Nosy  Iranja:  Uznana  jako  jedna  z  najpiękniejszych  wysp  Oceanu  Indyjskiego.
Wyspa żółwi  to prawdziwy raj składający się z dwóch wysp połączonych ze sobą
cieką linia piasku. Na wyspie można snurkować obserwując żółwie morskie. 



Archipelag Mitsio: (zależnie od kondycji załogi).  Jeśli marzysz  o  łowieniu  wielkich
ryb  to jest to idealne  miejsce  do wędkowania. To miejsce bogate w ryby wszelkiego
rodzaju 



Dzień 11 (20.06.2021 Niedziela ) około  9.00 zdanie  jachtu,  przejazd  do  hotelu . 
Obiad .Czas wolny. 

Dzień 12 (21.06.2021 Poniedziałek ).  Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Nosy Be na
quadach. Wyjazd około godz 8.00.  W programie trasa mająca na  celu poznania
przyrody  wyspy,  życia  codziennego  mieszkańców  .Około  godz  12.00  tradycyjny
posiłek w restauracji na plaży w Andilana(najpiekniejsz plaża w Nosy Be). Po posiłku
odpoczynek , kąpiel   i snurkowanie w turkusowej wodzie.Następnie udamy się na
szczyt  Mont  Passot (najwyższy  punkt  wyspy)  skąd rozposciera się  panoramiczny
widok na jeziora i całą wyspę Nosy Be.Około godz 17.30 będzie można podziwiać
piekny  zachód  słońca  w  imonującej  scenerii  wyspy.Powrót  do  hotelu  około  godz
18.00. Kolacja ok godz 19.00

Dzień 13 (22.06.2021 Wtorek ).
Safari  4x4  na  „Dużej  Ziemi”.  Wyjazd  z  hotelu  o  godzinie  7.00.  Przejazd
minibusem  do  portu  Hell-Ville,  skąd  szybka  łódź  motorowa  zabierze  nas  na  ląd
( Madagaskar) do portu Ankify. Po przybyciu do portu przesiadamy się w samochód
4x4 lub klimatyzowany bus.Podczas przejazdu poznajemy różne ekosystemy kraju
(Baobaby,  plantacje  kakao,  kawy  ,  wanilii,  goździków,  papryki  itp.).  Odwiedzimy



miasteczko  Ambania  (miasto  portowe  w  północnym  Madagaskarze,  w  prowincji
Antsiranana).Na plantacji Millot zjemy typowy Malgaski posiłek.

Dzień 14  (23.06.2021  Środa  )    Nurkowanie   w    rezerwacie    Tanikely    dla
początkujących  i zaawansowanych z  polskim instruktorem ( Poziom treningu 1 do 3
„CMAS”, a woda otwarta dla doświadczonego nurka „SDI” (idem PADI ),  
lub  kitesurfing. Dla chętnych kurs kitesurfingu wg IKO. Wieczorem night tour- życie
nocne w Nosy Be. Czas trwania wycieczki: ok. 4 godziny (od 20:00 do 24:00)
Odwiedzimy bary i kluby nocne na wyspie Nosy Be. Stolicą życia nocnego wyspy jest
Ambatoloaka.  Znajduje  się  tutaj  wiele  restauracji  i  kilka  dyskotek.  Wieczór
zakończymy w najbardziej znanej dyskotece na Madagaskarze Le-Taxi-Be z muzyką
na żywo i występami.



Dzień 15 (24.06.2021 Czwartek ). Citi tour:Czas trwania wycieczki: ok. 3-4 godziny
(od 8:00 do 12:00)
Odwiedzimy największe miasto na wyspie Hell-Ville, gdzie zwiedzimy sklepy, targ      
i będzie czas na zakupy w tym rękodzieł oraz słynnego rumu DZAMA 
produkowanego na wyspie.Dodatkowo odpłatnie jest możliwość zwiedzenia 
Świętego Drzewa Malgaszów oraz Lemur Land.
Pozostała część dnia przeznaczona na odpoczynek I pakowanie walizek. Wieczorem
kolacja pożegnalna i podsumowanie wyjazdu.

Dzień 16 (25.06.2021 Piątek ). Śniadanie w hotelu, wyjazd na lotnisko. Wylot lotem
ITAKA  do  Warszawy  w  godzinach  dopołudniowych.  Lądowanie  w  Warszawie
planowo tego samego dnia w godzinach nocnych.

Koszty pobytu z wykorzystaniem :

Katamaranu Bali4.5          ( 2017r.) w kabinie 2 osobowej z łazienką – 9200 zł/os
Katamaranu Lagoon 450  ( 2013r.) w kabinie 2 osobowej z łazienką – 8800 zł/os
Katamaranu Lagoon 39    ( 2015r.) w kabinie 2 osobowej z łazienką – 7900 zł/os
Katamaranu Lavezzi 40    ( 2010r.) w kabinie 2 osobowej z łazienką dla 2 kabin  
– 7400 zł/os

Cena zawiera:
– pobyt na katamaranie w kabinie 2-osobowej
– opiekę profesjonalnego skippera znającego akwen
– podstawowe szkolenie żeglarskie



– pościel, ręczniki, gaz
– ponton z silnikiem zaburtowym
– transfery lotnisko-marina-hotel-lotnisko
– transfery Market-port ( pomoc w realizacji zakupu prowiantu)
– gwarancyjny fundusz turystyczny
– ubezpieczenie KL, NNW, OC, Bagaż,
– ubezpieczenie kaucji,
– 6xnocleg ze śniadaniami  w Ambatoloaka ( centrum turystyczne wyspy)
– 6xobiady 
– safari 4x4 na „Dużej Ziemi” - ( 370 zł/os)
– Citi tour - ( 80 zł/os)
– Night tour - ( 80 zł/os)
– zwiedzanie wyspy Nosy Be na qadach - ( 370 zł/os)
– 2-4 nurkowania chrzest nurkowy/otwarta woda w rezerwacie Tanikely ( 1 dzień),
   zamiennie kitesurfing z kompletem koniecznego sprzętu - ( 855 zł/os)

UWAGA: W przypadku kiedy uczestnik nie chce brać udziału w
zaproponowanych wycieczkach fakultatywnych, cena wyjazdu zostanie

pomnijeszona o koszt  takiej wycieczki.

– Dla osób, które korzystały z safari 4x4 na „Dużej Ziemi” I zwiedzały wyspę Nosy
   Be na qadach, proponujemy 2 dniowy wyjazd ( safari 4x4)
   
    (Dzień 1:280 km, około 7-10 godzin jazdy drogami o złej nawierzchni, wyboistymi i piaskami.
     Wycieczkę rozpoczynamy o godz. 6:00 z hotelu. Udajemy się do portu w Hell-Ville i płyniemy do Ankify.   
     Przejazd autami terenowymi z Ankify na północ do słynnego Tsingy Rouges. To niesamowite formacje skalne 
     przeróżnych, surrealistycznych kształtach i intensywnym czerwonym kolorze. Skały zabarwione są ochrą         
     i  magentą – kolory biją po oczach. Rude zbocza wąwozu i sterczące na jego dnie czerwone iglice tsingi 
     wyglądają jak kadr z kosmicznego filmu. Objad w okolicy zwiedzanych obiektów, następnie przejazd do 
     miejscowości Ankarana gdzie będzie kolacja i nocleg.

     Dzień 2: 150 km, około 5 godzin przejazdu drogami wyboistymi
     Po śniadaniu przejazd do kierunku Ankify, w drodze zwiedzanie Plantacji Millot w miejscowości Ambanja, która
     słynie z produkcji przypraw, olejków eterycznych i eksportowanego na cały świat kakao Valrhona. Zwiedzanie  
     tej założonej w XX wieku plantacji z jej wspaniałymi atrakcjami. Przejazd do portu Ankify. Przepływamy 

     łodziami do portu w Hell-Ville oraz transfer do hotelu.) - Dopłata 100 eu

Cena nie zawiera:
–  lotów. Warszawa-Nosy Be – Warszawa ( proponujemy lot czarterowy Itaka)
– kosztu wizy – 35 e/os płatnej na lotnisku w Nosy Be przez uczestnika
– składki jachtowej - 200e/os na :wyżywienie, opłaty portowe,sprzątanie jachtu po
   rejsie, wstępów do parków narodowych, paliwo do jachtu, Skipper zwolniony ze
   składki
– własnych wydatków, kolacji, napojów procentowych. 
– kursów nurkowych I kitesurfingu. ( możliwe do realizacji za dodatkową opłatą)


