
MADAGASKAR Biznesowo
Rejs katamaranem 7 dni + Program zwiedzania pod kątem oceny możliwości

turystycznych regionu + Ocena ofert terenów inwestycyjnych w Nosy Be.
UWAGA: PROGRAM DOSTOSOWANY DO TERMINÓW LOTÓW „ITAKA” 

Dzień 1 (28.10.2021 Czwartek)
Wylot z Warszawy z lotniska Chopina (operator lotów: ITAKA).
Dzień 2 (29.10.2021 Piątek)
Lądowanie na lotnisku w Nosy Be w godzinach rannych. Transfer do hotelu, obiad. 
Czas wolny.
Dzień 3 (30.10.2021 Sobota)
Śniadanie w hotelu. Zaprowiantowanie jachtu. Transfer do mariny, zaokrętowanie. 
Rozpoczęcie rejsu.
Dzień 3-10 (30.10 Sobota – 06.11.2021 Sobota) 
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 nacieszyć oko wspaniałym widokiem. 

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

Nosy Komba: Druga co do wielkości wyspa archipelagu, gdzie możemy zjeść obiad
w restauracji na plaży. Po obiedzie spacer po rybackiej wiosce, który doprowadzi nas
do parku lemurów (lemury, żółwie, węże i kameleony). 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. Akwen jest niezwykle bogaty w 
różnorodne gatunki ryb. Tu można spotkać również humbaki i rekiny wielorybie.



Dzień 10 (06.11.2021 Sobota) około  9:00 zdanie  jachtu, przejazd  do  hotelu.  
Obiad. Czas wolny. 

Dzień  11  (07.11.2021  Niedziela).  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 (najpiękniejsza  plaża  w Nosy  Be).  Po
posiłku odpoczynek , kąpiel   i snurkowanie w turkusowej wodzie. Następnie udamy
się  na  szczyt  Mont  Passot  (najwyższy  punkt  wyspy)  skąd  rozpościera  się
panoramiczny widok  na jeziora  i  całą  wyspę Nosy  Be.  Około  godz 17:30 będzie
można podziwiać piękny zachód słońca w imponującej scenerii  wyspy.  Powrót  do
hotelu około godz 18:00. Czas wolny.

Dzień  12  (08.11.2021  Poniedziałek).  Śniadanie  w  hotelu.  Spotkanie  z  agentem
nieruchomości.  Wyjazd  w  celu  obejrzenia  ofertowanych  terenów  inwestycyjnych.
Powrót do hotelu, obiad. Czas wolny.

Dzień  13  (09.11.2021  Wtorek). Śniadanie  w  hotelu.  Spotkanie  z  agentem
nieruchomości.  Omówienie  możliwości  prawnych,  zasad  zakupu  terenów
i inwestowania w Nosy Be. Technologia budowy, standardy wykonania w kierunku
pozyskania  grup  turystycznych.  Ocena  obecnego  i  poprzednich  sezonów
turystycznych. Powrót do hotelu, obiad. Czas wolny.



Dzień 14 (10.11.2021 Środa) 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Obiad. 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.
W  tym  dniu  dla  zainteresowanych,  za  dodatkową  opłatą:  Po  śniadaniu
nurkowanie  w  rezerwacie  Tanikely  dla  początkujących  i  zaawansowanych  z
instruktorem  (poziom treningu 1 do 3 CMAS, a woda otwarta dla doświadczonego
nurka SDI (idem PADI),  lub  kitesurfing  wg IKO. 



Dzień 15 (11.11.2021 Czwartek). Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu Citi Tour - czas
trwania wycieczki ok. 3-4 godziny (od 8:00 do 12:00). Odwiedzimy największe miasto
na wyspie Hell-Ville, gdzie  odwiedzimy sklepy, targ i będzie czas na zakupy w tym
malgaskiego  rękodzieła  oraz  słynnego  rumu DZAMA produkowanego  na  wyspie.
Dodatkowo odpłatnie jest możliwość zwiedzenia Świętego Drzewa Malgaszów oraz
Lemur  Land.  Powrót  do  hotelu,  obiad.  Pozostała  część  dnia  przeznaczona  na
odpoczynek i pakowanie walizek. Wieczorem podsumowanie wyjazdu.

Dzień 16 (12.11.2021 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 : 8600,00 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,
– 6x nocleg ze śniadaniami  w Ambatoloaka (centrum turystyczne wyspy)
– 6x obiady 
– Citi tour 
– Night tour
– Sprzęt wędkarski
– zwiedzanie wyspy Nosy Be na qadach 
– spotkanie  z agentem nieruchomości, przedstawienie ofertowanych terenów i  
możliwości inwestycyjnych 

Cena nie zawiera:
– lotów Warszawa – Nosy Be – Warszawa (proponujemy lot obsługiwany przez BP 
Itaka)
– wizy – 35 eur/os płatnej na lotnisku w Nosy Be przez uczestnika
– składki jachtowej – 200 eur/os na: wyżywienie, opłaty portowe, sprzątanie jachtu 
po rejsie, wstępy do parków narodowych, paliwo do jachtu (Skipper zwolniony ze
składki)
– noclegów i wyżywienia niewskazanego w ofercie
– podatków lokalnych
– własnych wydatków, kolacji, napojów procentowych. 
– nurkowania, kursów nurkowych i kitesurfingu (możliwe do realizacji za dodatkową 
opłatą)


