
 

 

Gran Expedició Madagascar Explorer 

 

Informació 

        

Madagascar és una destinació de somni per als 

amants de la naturalesa i l'aire lliure. Us convidem a 

una aventura en ple contacte amb la naturalesa, lluny 

de l'estrès i les preocupacions de la vida urbana. 

 

29 dies / 28 nits 

 

Del 2 al 30 d'Agost 2019 

 

Guia parla hispana 

 

Grup Mín.10 / Màx.15 

persones  

Preu 

Des de 3.945 € + taxes 

Vols inclosos 

 

Dades bàsiques 

 

Tipus de viatge Transports utilitzats Atractius principals 

          



 

 

 
 
 

Dies Itinerari Àpats Allotjament 

02/08 Madrid o Barcelona  Istambul - A bordo 

03/08 Istambul Antananarivo - Au Bois Vert Lodge 

04/08 Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo E Arc en Ciel 

05/08 Descens riu tsiribihina amb “Chaland” a motor E / D / S Acampada 

06/08 Descens riu tsiribihina amb “Chaland” a motor E / D / S Acampada 

07/08 Descens riu Tsiribihina-Belo sur Tsiribihina E / D Hotel de Menabe 

08/08 Belo sur Tsiribihina-Bekopaka-Petits Tsingys  
E 

Orchidée  du 

Bemaraha  

09/08 Parc Nacional del Gran Tsingy de Bemaraha E Orchidée du Bemaraha  

10/08 Bekopaka-Reserva de Kirindy Forest E / S Camp Amoureux 

11/08 Kirindy Forest-Avinguda dels Baobabs-Morondava E Sun Beach 

12/08 Morondava-Belo sur Mer 
E / S 

Ecolodge de Menabe 

/Entremer 

13/08 Belo sur Mer E / S Ecolodge de Menabe 

/Entremer 

14/08 Belo sur Mer-Manja-Bevoay E / S Acampada 

15/08 Bevoay-Morombe-Bosc encantat E / S Acampada 

16/08 Bosc Encantat-Ambatomilo E / S Shangri-La Lodge 

17/08 Platges d’Ambatomilo E / S Shangri-La Lodge 



 

 

18/08 Ambatomilo-Salary-Ambohimailaka E Hotel de la Plage 

19/08 Ambohimailaka-Tulear-Parc Nacional de Zombitse-Isalo E Satrana Lodge  

20/08 Parc Nacional de Isalo E Satrana Lodge  

21/08 Isalo-Mines de zafiros-Parc Nacional d’Andringritra E / S Tsara Camp 

22/08 Ascensió al Turó Camaleón E / S Tsara Camp 

23/08 Andringritra-Anja-Ambalavao-Fianarantsoa-Sahambavy E Lac Hotel 

24/08 Sahambavy-Tren de la Selva-Manakara E H1 Hotel 

25/08 Navegació en canoa al Canal de Pangalanes E / D  H1 Hotel 

26/08 Manakara-Parc Nacional de Ranomafana E Le Grenat 

27/08 Parc de Ranomafana-Ambositra-Antsirabe E Royal Palace 

28/08 Antsirabe-Antananarivo 
E 

Accor Ibis Hotel & 

Spa 

29/08 Antananarivo Istambul E A bordo 

30/08 Istambul Madrid o Barcelona - - 

 

*Àpats: E= esmorzar; D=dinar; S=sopar. 



 

 

Itinerari

Les hores especificades al costat de cada etapa es 

refereixen a hores mitjanes de trajecte, s'ha d'excloure 

el temps dedicat a les visites, les parades per fer 

fotografies, dinar, etc. 

  

DIA 02/08 BARCELONA O MADRID - 

ISTANBUL 
Sortida en vol internacional de Turkish Airlines des de 

Madrid o Barcelona a Istanbul. Arribada i connexió 

amb vol destinació Antananarivo, breu parada (1h), no 

escala, a l'illa Maurici. Nit a bord. 

  

DIA 03/08 ISTANBUL - ANTANANARIVO 

Arribada a l'aeroport de la capital, tràmits de visat, 

recepció per part del guia de parla espanyola i trasllat a 

l'hotel. 

  

DIA 04/08 ANTANANARIVO / ANTSIRABE / 

MIANDRIVAZO (420 km 8h) ETAPA DE RUTA 

(E) 
Etapa llarga de Ruta. Esmorzar i sortida molt d'hora en 

4x4 cap a la població de Miandrivazo, a la vora del riu 

Tsiribihina. Pel camí observarem el paisatge típic de 

les "Terres Altes", els seus famosos arrossars, fins 

arribar a la ciutat colonial d'Antsirabe. Arribada a la 

tarda a Miandrivazo. 

  

DIA 05/08 DESCENS DEL RIU TSIRIBIHINA 

AMB CHALAND MOTORITZADA (E/D/S) 

Esmorzar i trasllat en 4x4 fins a l'embarcador, on 

agafarem la nostra "Chaland" motoritzada per iniciar el 

descens pel riu Tsiribihina. Navegarem per les aigües 

d'aquest riu de l'oest malgaix, el més cabalós de l'illa i 

un dels més llargs. Ens aturarem per dinar i seguirem 

la navegació fins instal·lar el campament a la tarda en 

una llengua de sorra a la vora del riu. Sopar i nit 

d'acampada. 

  

DIA 06/08 DESCENS DEL RIU TSIRIBIHINA 

AMB CHALAND MOTORITZADA (E/D/S) 

Esmorzar i continuació de la nostra navegació pel riu, 

al costat de les seves goles i travessant poblats de l'ètnia 

sakalava Menabe, així com plantacions de tabac i altres 

cultius. Ens aturarem a la cascada de Nosy Ampela, on 

els qui ho desitgin podran fer-se un bany. Després de 

dinar seguirem navegant fins a arribar al poblat de 

Beroho, prop d'on acamparem. Sopar i nit d'acampada. 

  

DIA 07/08 DESCENS DEL RIU TSIRIBIHINA 

AMB CHALAND MOTORITZADA / BELO SUR 

TSIRIBIHINA (E/D) 

Esmorzar i continuació de la nostra navegació pel riu, 

finalitzant després del dinar la nostra travessia i 

arribant a la tarda a la població de Belo Sur Tsiribihina, 

trasllat i instal·lació a l'hotel. 

  

DIA 08/08 BELO SUR TSIRIBIHINA / 

BEKOPAKA (PISTA DE 4X4) (100 km 3 h) (E) 

Esmorzar i trasllat en 4x4 fins a Bekopaka. Instal·lació 

al lodge. Després del dinar lliure, visita dels "petits" 

Tsingy de Bemaraha. Senzill passeig en els "Petits 

Tsingy" de 2h 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). Retorn al lodge. 

  

DIA 09/08 TREKKING PARC NACIONAL 

TSINGY DE BEMARAHA (E) 

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. 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. 

Després del dinar picnic (Es recomana encarregar la nit 

anterior a l'hotel), realitzarem un segon trekking 

(Circuit Ranotsara) de 2h. 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. Retorn a 

la tarda al lodge. 

  

PARC NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA 

"El Parc Nacional del Tsingy de Bemaraha és un dels 

més famosos de l'illa. La imatge dels congostos de 

pedra que es perden en l'infinit ha donat la volta al món. 

Sens dubte és un dels llocs més recomanables per a 

realitzar trekking i un dels paratges més singulars de tot 

el món. El Parc Nacional de Bemaraha es troba situat a 

la zona oest de Madagascar, al costat de la petita ciutat 

de Bekopaka. El parc ocupa una extensió de més de 

152.000 hectàrees i ha de ser visitat a peu. El Parc va 

ser creat en els anys vuitanta i va ser el tercer gran parc 

nacional de l'illa, després de la Muntanya d'Ambre i 

l'Isalo. Tota la seva extensió es pot considerar un 

veritable santuari per a les espècies de fauna i flora 

endèmiques de l'illa. La diversitat biològica del parc, 

unit al seu espectacular paisatge, el converteixen en 

visita obligada per a tots els viatgers que visiten 

Madagascar. El Tsingy es troba a la regió de l'ètnia 

Sakalava, una de les més nombroses i interessants de 



 

 

l'illa. Tsingy ofereix un paisatge trufat de canons, 

goles, grutes, pics de gres de variats colors que van des 

del vermell al rosat, passant per l'ocre, massissos 

calcaris i granits esculpits a través de la Història per 

l'aigua i els vents. Es tracta de calcàries (antics fons 

marins), càrstiques (denominat paleokars) d'època 

juràssica, quan l'illa estava submergida en la seva part 

nord-oest. Formacions geològiques molt antigues 

envoltades de misteri, enmig d'un paisatge espectacular 

que estremeix a certes hores del dia, sobretot amb la 

magnífica posta de sol. Aquest parc nacional el 

considerem principal entre els mesos de juny i octubre, 

per a tots aquells circuits visitar aquesta regió de 

Morondava". 

 

DIA 10/08 BEKOPAKA / RESERVA DE 

KIRINDY FOREST (PISTA DE 4X4) (160 km 5h) 

(E/S) 

Esmorzar i sortida d'hora cap a la Reserva de Kirindy. 

Dinar lliure a Belo sur Tsiribihina i arribada a la tarda 

a la Reserva de Kirindy Forest. Visita nocturna de la 

reserva per intentar observar la "fossa". 

 

RESERVA PRIVADA DE KIRINDY FOREST 

"Aquesta reserva és coneguda per l'observació del 

Fossa (fossa) sobretot en els mesos de Novembre-

Desembre. 30 espècies de mamífers com la Rata 

Gegant Saltarina (Hypogeomys antimena), 8 espècies 

de lèmurs (Propithecus verreauxi, Eulemur Rufrifons, 

microcèbe Berthae, el primat més petit del món ...), 68 

espècies d'aus, rèptils (cocodrils, camaleons, tortugues, 

llangardaixos, serps...) amfibis, baobabs etc. un bosc 

sec i dens típic de la zona Menabe ". 

 

DIA 11/08 KIRINDY / AVINGUDA DELS 

BAOBABS / MORONDAVA (PISTA DE 4X4) (50 

km 2h) (E) 

Esmorzar i visita a peu de la Reserva de Kirindy Forest 

durant 1h30 per observar lèmurs. Retorn en 4x4 a 

Morondava per la polsegosa pista de l'oest malgaix. 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 arribada a l'hotel, 

situat a la península de Nosy Kely. 

De les 9 espècies de baobabs del món, 7 estan a 

Madagascar i 6 d'elles són endèmiques de l'illa: 

-Adansonia madagascariensis 

-Adansonia grandidieri 

-Adansonia perrieri 

-Adansonia Rubrostipa (Fony) 

-Adansonia Suarezensis 

-Adansonia Za 

-Adansonia Digitata (Baobab comú amb el continent 

africà) 

NOTA IMPORTANT: En aquestes etapes convé ser 

molt àgil en el menjar (obligatori encarregar el menjar 

el dia anterior, pactar 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 pel guia. 

 

DIA 12/08 MORONDAVA / BELO SUR MER 

(PISTA DE 4X4) (90 km 3h) (E/S) 
Esmorzar i trasllat per la pista del sud, passant prop de 

les salines de Belo, per arribar a aquesta població de 

pescadors Vezo sara. Dinar lliure i tarda lliure per 

visitar aquesta agradable població i les seves platges. 

 

DIA 13/08 BELO SUR MER (E/S) 

Esmorzar i matí dedicat a navegar en tradicionals 

piragües de vela llatina (lakana Vezo) per observar el 

pescar dels pescadors i les illes adjacents a la barrera 

de corall (segons marees i estat del mar. Si no pogués 

sortir a navegar, es realitzaria una altra activitat com a 

visita de la Mangrove a peu o baobabs en 4x4, etc). 

Dinar lliure i tarda lliure a les seves platges. 

 

DIA 14/08 BELO SUR MER / MANJA / BEVOAY 

(PISTA DE 4X4) (190 km 8h) ETAPA MOLT 

LLARGA DE RUTA 4x4 (E/S) 

Etapa de Ruta. Esmorzar i inici de les etapes en el 

salvatge Oest malgaix, una de les zones més verges del 

país. Sortida en 4x4 per la polsegosa pista del sud-oest, 

dinar picnic lliure en ruta (es recomana encarregar la 

nit abans a l'hotel). Arribada a aquesta població 

pintoresca de Manja. Travessarem llargues extensions 

de terra, pistes de sorra, vegetació de clima sec pròpia 

del sud de l'illa i alguns poblats de l'ètnia sakalava i 

bara. Arribada a la tarda al riu Mangoky, que 

travessarem en barcassa i instal·lació del campament 

prop del poblat de Bevoay. 

NOTA: Noves tendes d'acampada Husky Beast 3 

places (ocupada per 2 pax, o 1 pax en el cas de l'opció 

single), gamma superior Extreme Lite. Es tracta de 

tendes tècniques d'acampada en muntanya adaptades 

a condicions climàtiques extremes. 

 

  



 

 

DIA 15/08 BEVOAY / MOROMBE / BOSC 

ENCANTAT (PISTA DE 4X4) (135 km 6h) ETAPA 

LLARGA (E/S) 

Esmorzar i sortida d'hora en 4x4. Pel camí observarem 

diversos exemples de baobabs endèmics de l'illa i 

visitarem el "Gran Baobab Sagrat", considerat un dels 

més grans de l'illa. Arribada a la ciutat portuària i 

pesquera de Morombe, antigament un important port 

de l'ètnia Vezo i que conserva en els seus carrers a mig 

asfaltar i en les seves platges l'aire dels antics poblats 

de la costa oest. Dinar lliure i trasllat a la tarda al "Bosc 

encantat", ple de baobabs i on admirarem la posta de 

sol i instal·larem el nostre campament. 

 

DIA 16/08 BOSC ENCANTAT / ANDAVADOAKA 

/ AMBATOMILO (PISTA DE 4X4) (90 km 3h) 

ETAPA DE 4x4 (E/S) 

Esmorzar i sortida d'hora. Continuació en 4x4 per les 

pistes del sud-oest malgaix. Arribada a les 

paradisíaques, verges i aïllades platges d’Ambatomilo 

abans del dinar. Instal·lació al lodge. 

 

DIA 17/08 PLATGES DE AMBATOMILO (E/S) 

Dia lliure a les platges d'Ambatomilo, unes de les més 

espectaculars i verges de l'illa i on podrem fer-nos un 

bany o fer una sortida en tradicionals canoes de vela 

llatina (no inclòs). 

 

DIA 18/08 AMBATOMILO / SALARY / 

AMBOHIMAILAKA (PISTA DE 4X4) (105 km 5h) 

ETAPA DE 4x4 (E) 
Esmorzar d'hora i sortida cap a les platges de Salary. 

Dinar lliure i arribada a la tarda a les platges 

d'Ambohimailaka. 

 

DIA 19/08 AMBOHIMAILAKA / TULEAR / 

PARC NACIONAL DE ZOMBITSE / ISALO (250 

km 5h) (E) 

Esmorzar. Trasllat a Tulear i visita panoràmica del seu 

mercat de petxines. Continuació per la RN7 fins al Parc 

Nacional de Zombitse, on podrem veure el Sifaka 

(Propithecus verreauxi), camaleons i baobabs de 

l'espècie Adansonia Za. Aquest parc nacional es troba 

situat en un bosc endèmic anomenat de transició i 

alberga nombroses espècies d'aus, així com variats 

rèptils. Dinar picnic lliure. Arribada a la tarda al Parc 

Nacional d'Isalo. Instal·lació a l'hotel. 

 

PARC NACIONAL DE ZOMBITSE 

"Fundat l'any 1997, es tracta d'un dels parcs més verges 

i menys visitats de l'illa, on els viatgers se senten 

envoltats en la naturalesa més endèmica i salvatge. A 

més compta amb l'avantatge que el recorregut a peu 

transcorre per una zona pràcticament plana, així que 

està a l'abast de tots els viatgers, independentment de 

la seva forma física. A Zombitse es poden albirar amb 

relativa facilitat lèmurs de l'espècie Sifaka 

(Propithecus verreauxi), així com camaleons (Furcifer 

oustaleti) de grans dimensions. Tota la vegetació és 

endèmica de l'illa, destacant els Baobabs (Adansonia 

Za), orquídies silvestres, els Pandanus, els 

espectaculars Ficus i els centenars d'espècies de plantes 

medicinals. A més, hi ha nombroses espècies d'aus 

endèmiques, trobant a Zombitse el 47% de les aus 

autòctones de l'illa". 

 

DIA 20/08 PARC NACIONAL DE L'ISALO (E) 

Esmorzar i visita del Parc Nacional de l'Isalo (nivell 

fàcil-mitjà). Dinar picnic (lliure). Visita de la piscina 

natural, la cascada de les Nimfes, la piscina blava, la 

piscina negra en l'espectacular Congost de Namaza. 

Posta de sol des de la "finestra de l'Isalo". Retorn a 

l'hotel. 

 

PARC NACIONAL DE L'ISALO 

"El desert també existeix en l'illa continent. Encara que 

sigui un desert diferent, un paisatge capritxós que 

evoca en la ment del viatger antigues imatges 

d'aquelles grans extensions verges de Colorado i 

Arizona. El Parc Nacional del Isalo és un dels més 

cèlebres del país, i compta amb una varietat de 

paisatges que el converteixen en un enclavament únic. 

El Parc Nacional del Isalo es troba situat a la zona sud 

de Madagascar, al costat de la petita ciutat de Ranohira. 

El parc ocupa una extensió de 81. 540 hectàrees i pot 

ser visitat a peu. El Parc va ser creat el 1962 i va ser el 

segon parc nacional de l'illa, després de la Muntanya 

d'Ambre. Tota la seva extensió es pot considerar un 

veritable santuari per a les espècies de fauna i flora 

endèmiques de l'illa. La diversitat biològica del Isalo, 

unit al seu espectacular paisatge, el converteixen en 

visita obligada per a tots els viatgers que visiten 

Madagascar. 

Aquest massís ruiniforme està format per gres 

continental de l'era Juràssica. El parc més visitat del 

país, posseeix profunds canons on circula l'aigua en 

forma de rierols, tombes Bara, grutes on s'amagaven 

els portuguesos i els àrabs, aquest parc és testimoni 

vivent de la història de Madagascar. 

L'Isalo es troba a la regió de l'ètnia Bara, hàbils 

ramaders i cèlebres per les seves tradicions animistes 

que inclouen el robatori de bestiar pre-nupcial i les 

diverses cerimònies d'iniciació per als joves. Però el 

Parc és molt més que paisatge. Molt conegudes pels 

especialistes són les seves variades i endèmiques 

espècies de fauna i flora. Isalo és un veritable zoo 

natural on es donen cita diverses espècies de Lèmurs: 

el Lèmur Catta Linnaeus, el Eulemur Fulvus Rufus, el 

Eulemur Rufitrons... De tota manera, el més difícil 

d'observar és el Propithecus verreauxi verreauxi 



 

 

(Sifaka-Bilany) o "lèmur que camina alçat", a més de 

55 espècies diferents d'aus. La flora està també molt 

diversificada: euphorbeas, Bismarkia nobilis (palmera 

endèmica del Isalo), aloes isaloensis, pachypodiums 

rosulatum, etc. 

De les 77 espècies d'aus, un 70% són endèmiques de 

Madagascar, com el Lophotibis cristata (espècie 

seriosament amenaçada) Pseudocosyphus Bensoni, el 

ButeoBrachypterus, l'arpella esparverenca radiatus, el 

Upupa Eopos, el Xoriguer d'Aldabra, el Vanga 

Curvirostris, el drongo crestat, el Cuau Tristata etc. es 

poden observar des de diferents punts de l'Isalo. Pel 

que fa a la flora destaquen diverses espècies de plantes 

silvestres i arbres, encara que algunes van ser danyades 

per un gran incendi que va tenir lloc a finals dels anys 

noranta, en qualsevol cas és fàcil d'observar les Dipsis 

Onilahensis, la Bismarkia nobilis, kalanchoes, 

ichnolepsis tuberosa, menabea venenata, aloes 

isaloensis, catharantus roseus... Aquest Parc Nacional 

el considerem com a principal a causa simplement de 

l'impressionant paisatge que observarem durant tot el 

nostre trekking. Es tracta d'un trekking d'una durada 

d'aproximadament 4/5 hores de nivell fàcil-mitjà 

(algunes pujades amb molta calor) que poden realitzar 

pràcticament tots els viatgers que disposin d'una forma 

física mínima. La joia de la corona dels parcs 

malgaixos. Aconsellem el bany a la piscina natural, 

porteu banyador, gorra, crema solar, aigua... " 

 

DIA 21/08 ISALO / MINES DE SAFIRS / PARC 

NACIONAL D'ANDRINGITRA (255 km 5h) (E/S) 

Esmorzar i sortida d'hora cap a la famosa població 

d'Ilakaka, reconeguda per les seves mines de safir i el 

seu ambient "Far West". Visita de les mines de safirs, 

on podrem observar el treball a cel obert en aquestes 

curioses excavacions. També visitarem el taller de polit 

i tallat d'aquestes pedres, així com un interessant show-

room. Continuació per la RN7 fins a la població bara 

d'Ihosy, dinar lliure. Seguirem ruta cap al nord per 

arribar al desviament de la vall del Tsaranoro, on 

agafarem la pista de sorra que haurà de portar-nos a 

camió 4x4 fins al Parc Nacional d'Andringritra. 

Instal·lació al lodge. 

 

DIA 22/08 TREKKING ASCENSIÓ A LA 

MUNTANYA CAMALEÓ (E/S) 

Esmorzar a l'alba i sortida a peu voluntària per ascendir 

al cim de la Muntanya Camaleó (1.585 metres), des del 

qual albirarem els principals cims del massís del Parc 

Nacional d'Andringitra (aproximadament 3 hores 

d'ascensió). Dinar picnic lliure. Descens de la 

muntanya Camaleó travessant el poblat betsileo de 

Morarano i retorn caminant al lodge travessant la vall 

de Tsaranoro i els seus impressionants paisatges i 

poblats rurals. 

DIA 23/08 ANDRINGITRA / RESERVA D'ANJA / 

AMBALAVAO / FIANARANTSOA / 

SAHAMBAVY (95 km 3h) (E) 

Esmorzar i sortida d'hora cap a la Reserva d'Anja, on 

farem una caminada de 01h30 i veurem amb molta 

facilitat lèmurs de l'espècie Maki Catta. Continuació 

fins Ambalavao. Visita de la fabricació tradicional del 

famós paper Antemoro. Seguirem el nostre viatge fins 

Fianarantsoa, ja en les famoses "Terres Altes" on 

visitarem a peu la seva encantadora "ciutat vella". 

Dinar lliure i trasllat a les plantacions de te de 

Sahambavy. Instal·lació a l'hotel. 

 

RESERVA D'ANJA 

"Situada 15 quilòmetres sud de la ciutat d'Ambalavao i 

abans d'arribar al desviament del Parc Nacional del 

Andringitra, la Reserva d'Anja s'estén als peus del 

massís d'Iadramvaky i presenta una gran riquesa de 

flora i fauna destacant diverses espècies d'orquídies, 

ficus i pachypodiums. 

Més de 300 lèmurs de diverses famílies tots ells de 

l'espècie Lèmur Catta Linnaeus habiten aquest bosc 

tropical on també és fàcil observar camaleons, boes de 

Madagascar i bactráceos. El bosc està immers en un 

caos de blocs de pedra granítica, de vegades gegantines 

que conformen els miradors naturals des dels quals 

obtindrem una perspectiva espectacular de tota la 

reserva. 

També es poden visitar diverses grutes subterrànies 

que antigament van ser utilitzades per l'ètnia Betsileo 

Sud per amagar-se i protegir-se dels atacs dels 

bel·licosos Bara d'Ihosy. 

La Reserva està gestionada per una associació local i 

activa econòmicament la petita població de Ny Anja on 

gran part dels joves treballen com a guies i cuidadors 

de la reserva. Va ser inaugurada oficialment l'any 2001 

i des de llavors s'ha convertit en una de les grans 

atraccions turístiques d'aquesta regió a causa de la gran 

facilitat amb la qual el turista podrà observar als 

Lèmurs Catta sense realitzar dificultosos trekkings. 

La nostra visita a la reserva és de nivell senzill tot i que 

alguns trams per accedir a les grutes puguin ser de 

major dificultat. Aquesta reserva la considerem 

imprescindible ja que permet observar de prop i amb 

gran facilitat nombrosos lèmurs de l'espècie Catta, a 

més de camaleons i un espectacular paisatge". 

 

PAPER ANTEMORO 

"Els orígens del paper Antemoro es remunten al segle 

VII, quan els immigrants àrabs arribats a la costa sud-

est, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Mananjary etc. 

De creença musulmana, van portar amb si l'Alcorà que 

amb el pas del temps va començar a deteriorar-se. 

D'aquí que intentessin trobar una matèria vegetal capaç 

de perdurar en el temps. Van trobar l'"avoha" 



 

 

(Bosqueia danguyana) un arbust de la família de la 

figuera (Moraceae) del que amb la seva escorça i 

després d'una sèrie de processos artesanals donava lloc 

a un paper resistent i sobre el que podia reescriure el 

preuat Alcorà. Un francès anomenat P.Mathieu va 

recuperar el 1936 a Ambalavao, aquesta artesanal 

fabricació que podrem observar al nostre pas per 

Ambalavao". 

 

DIA 24/08 SAHAMBAVY / TREN DE LA SELVA 

/ MANAKARA (160 Km 10 / 14h) (E) 

Esmorzar i sortida cap al Tren de la Selva per baixar 

des de les Terres Altes fins a l'Oceà Índic. Es tracta de 

l'últim tren regular de passatgers que queda a l'illa i 

data de l'època colonial francesa. Emprarem entre 8 i 

14 hores de mitjana (encara que poden ser més) a 

realitzar els 160 km que separen Sahambavy de 

Manakara. (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. 

 

TREN DE LA SELVA 

"El tren de la selva és l'últim ferrocarril de Madagascar 

i uneix les terres altes amb les aigües de l'Oceà Índic, 

servint com a transport de persones i mercaderies per a 

tota la regió. Ens aturarem en totes les estacions (el 

temps depèn de la càrrega i descàrrega d'aliments) i en 

moltes d'elles coneixerem als habitants d'aquesta selva 

que viuen aïllats de tot, excepte pel pas del tren. 

El dinar és lliure i o bé es "pica" a les parades les 

típiques sambosas, bananes, etc que ens oferiran els 

venedors ambulants o bé encarregar un pic-nic a l'hotel 

la nit anterior. 

Viatjarem en els vagons de 1a classe però podem 

canviar-nos a 2ª classe quan vulguem per aprofundir en 

el contacte amb la població local i per tenir una idea 

global de com havien de ser els viatges en aquest 

històric tren malgaix." 

Nota: En cas que no es realitzi el viatge en tren per 

causes alienes a la nostra voluntat es reintegrarà 

l'import del bitllet de tren a 1ª classe. L'agència no es 

fa responsable ni de la durada del trajecte ni dels 

horaris de sortida o arribada. El tren de la selva 

pertany al govern malgaix i és en la seva base un tren 

de mercaderies que permet també transportar 

passatgers. Preguem comprensió i paciència per part 

dels nostres viatgers. L'única diferència entre un vagó 

de 1a i un de 2a és que en primera classe alguns seients 

estan numerats i reservats amb antelació. No es tracta 

en cap cas de vagons luxosos ni de primeres classes 

d'estàndards turístics. 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. 

 

DIA 25/08 MANAKARA / CANAL DE 

PANGALANES EN CANOA TRADICIONAL / 

MANAKARA (E/D) 

Esmorzar i sortida en canoes tradicionals de l'ètnia 

antemoro de navegació en el Canal de Pangalanes, on 

visitarem un poblat de pescadors d'aquesta ètnia. Dinar 

inclòs a base de peix i/o marisc (s'aconsella bossa 

estanca per a la protecció del material fotogràfic i 

documentació). Retorn després de l'esmorzar a l'hotel. 

 

NAVEGACIÓ AL CANAL DE PANGALANES 

"Una altra de les joies de Madagascar aquesta més 

accessible a tot tipus de clients. La navegació pel Canal 

es realitza a partir de la ciutat de Manakara i s'utilitzen 

per a això piragües tradicionals Antemoro (ètnia que 

habita al canal de Pangalanes). Les piragües són de 

fusta i encara que estan adaptades lleugerament al 

turisme segueixen sent piragües de fusta amb seients 

incòmodes. Dinarem a base de peix i/o marisc cuinats 

pel nostre equip de cuiners al Canal de Pangalanes. "El 

Canal de Pangalanes és un canal natural que els colons 

francesos van fer navegable i que es divideix en 

Pangalanes nord i Pangalanes sud. El Pangalanes nord 

s'estén entre Tamatave i Mananjary i està habitat per 

diverses ètnies entre la qual destaca els Betsimaraka. 

Aquest tram de canal és navegable moltes vegades en 

llanxes motores i és menys interessant que la part sud, 

estant molt més obert al turisme de masses. 

Per contra el Pangalanes sud és únicament navegable 

en piragües tradicionals (encara que alguns intenten 

aventurar-se amb vaixells a motor) i s'estén entre les 

ciutats de Mananjary, Manakara i Vohipeno. 

El canal de Pangalanes té una distància total de nord a 

sud de més de 600 quilòmetres i vertebra 

econòmicament tota la costa centre-est de 

Madagascar." 

 

DIA 26/08 MANAKARA / PARC NACIONAL DE 

RANOMAFANA (210 km 5h) (E) 

Esmorzar molt d'hora i sortida cap al Parc Nacional de 

Ranomafana, on farem una caminada de 4 hores de 

durada (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). 

Continuació fins al nostre hotel a Ranomafana. 

 



 

 

PARC NACIONAL DE RANOMAFANA 

Els francesos en època colonial van descobrir unes 

fonts d'aigües termals amagades entre la selva i van 

crear un balneari. Al maig de 1991 es va inaugurar el 

Parc Nacional de Ranomafana, el nom significa "aigua 

calenta". Aquesta reserva de la biosfera està 

considerada com l'enclavament més humit de l'illa 

continent. Les llegendes malgaixes diuen que a 

Ranomafana plou 365 dies per any. Sens dubte és una 

de les més famoses i espectaculars de les reserves 

naturals del país, (cal tenir en compte que la major part 

del parc nacional està tancat als visitants i només tenen 

accés els científics que estudien la seva biodiversitat) 

on es poden observar amb alguna dificultat nombroses 

espècies de fauna i flora endèmiques de l'illa. 

Declarada Patrimoni Natural Mundial dels boscos 

plujosos d'Atsinanana el 2007 per la UNESCO, 

comprèn sis parcs nacionals que s'estenen al llarg de la 

costa oriental d'aquest país illenc. Els seus boscos 

arcaics són d'essencial importància en el manteniment 

dels processos ecològics que són imprescindibles per a 

la supervivència de la biodiversitat excepcional de 

Madagascar. Aquesta biodiversitat és conseqüència de 

la història geològica de l'illa: després de la separació 

definitiva de Madagascar de les altres masses 

terràqüies fa més de 60 milions d'anys, la fauna i la 

flora malgaixos van anar evolucionant de forma 

aïllada. Els boscos plujosos s'han inscrit a la Llista del 

Patrimoni Mundial tant per la seva importància per als 

processos ecològics i biològics, com per la seva 

biodiversitat i el gran nombre d'espècies amenaçades 

que alberguen, en particular primats i lèmurs. Tot el 

Parc Nacional de Ranomafana es troba enmig de la 

selva, en un frondós bosc humit tropical d'unes 41.601 

hectàrees i a una alçada mitjana de 1.000 metres sobre 

el nivell del mar. La gran diversitat d'espècies animals 

i vegetals de la reserva han cridat durant dècades 

l'atenció de nombrosos biòlegs i naturalistes de tot el 

món. Per exemple, Ranomafana compta amb més de 12 

espècies de lèmurs diferents (Propithecus edwardsi, el 

Hapalemur aureus, Hapalemur griseus 

ranomafanensis, el lèmur de panxa vermella, el 

Prolemur simus (una de les espècies més amenaçades 

del planeta) ..., a més de centenars de varietats de 

orquídies silvestres i més de 115 espècies d'aus que es 

reparteixen per l'interior d'aquesta selva salvatge, 90 

espècies de papallones, 98 d'amfibis, 62 de rèptils .... 

Ranomafana és naturalesa en estat pur. El parc s'ha de 

visitar a peu i en companyia d'un guia local. La major 

part dels circuits s'organitzen a partir de l'enclavament 

de Talatakely, on es poden observar sense dificultat 

nombroses espècies de lèmurs. Aconsellem bon calçat, 

pantalons llargs i impermeable (el sòl és relliscós a 

causa de les pluges i la humitat constant). 

 

DIA 27/08 PARC DE RANOMAFANA / 

AMBOSITRA / ANTSIRABE (235 km 6h) (E) 

Esmorzar d'hora i trasllat a la ciutat d'Ambositra on 

podrem visitar les seves botigues d'artesania. Dinar 

lliure i continuació fins a la ciutat d'Antsirabe. 

Instal·lació a l'hotel. 

 

AMBOSITRA 

"A 1350 m d'altitud aquesta població malgaix és 

reconeguda pels seus artesans Zafimaniry, mestres de 

l'escultura en fusta. Situada en plenes terres altes, 

Ambositra és bressol de l'ètnia Betsileo. Podrem visitar 

diversos tallers de marqueteria, o passejar pels seus 

carrers i barrejar-nos amb els seus variats personatges. 

Si viatgem entre juliol i setembre podríem trobar-nos 

amb diverses celebracions típiques com són la Savika 

(Agost) -curses de zebús sense matar l'animal 

evidentment- o la famosa "Famadiana" o retorn dels 

morts. 

Comentar-vos que per poder acudir a un "retorn de 

morts" hem de ser convidats, és una celebració 

familiar, no turística. No obstant això si som convidats, 

intentarem si el nostre circuit ho permet, acudir un breu 

espai de temps a la celebració, per no violar la intimitat 

familiar ". 

 

DIA 28/08 ANTSIRABE / ANTANANARIVO (170 

km 3 h) (E) 

Esmorzar. Visita de la ciutat colonial. Trasllat a la 

ciutat d'Antananarivo, TANA City Tour dinar lliure i 

visita panoràmica del centre de la ciutat. 

 

DIA 29/08 ANTANANARIVO - ISTANBUL (E) 
Esmorzar. Visita del gran Mercat de la Digue, la més 

gran fira d'artesania de l'illa i un dels mercats més grans 

d'Àfrica. Últimes compres. Trasllat a l'aeroport, per 

agafar el vol internacional de tornada. Cal presentar-se 

3 hores abans de la sortida. 

 

DIA 30/08 ISTANBUL - MADRID o BARCELONA 

Arribada a l'aeroport d'Istanbul i connexió amb vols a 

Madrid o Barcelona. Fi del viatge. 

 

 

*Àpats: E=Esmorzar; D=Dinar; S=Sopar



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre&#39;s única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles 

variacions. Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d&#39;una interpretació errònia de la informació a dalt 

publicada. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

Preus 

 

Preu per persona: 3.945 € -Grup en base a 10 persones 

 

Sortida des de Madrid:3.945€ 

Sortida des de Barcelona: 4.066€ 

 

Taxes aèries no incloses: 454 € 

 

Suplements: 

Individual: 640 € 

 

Sortides: 

2 Agost 2019 

 

 

"Preus basats en tarifa aèria subjecta a disponibilitat en el moment de fer la reserva en ferm. Consulteu disponibilitat. 

En cas que la classe o companyia aèria no estigués disponible es proporcionarà alternativa". 

"Preus calculats en base a moneda local del país a data 09/01/19. Qualsevol fluctuació de la moneda podria afectar al 

preu final del viatge. En aquest cas serà comunicat amb suficient antelació al client." 
 

 
 

El preu inclou / no inclou

 

Inclou 
 

 Bitllets d'avió internacionals amb Turkish Airlines BCN 

o MAD-IST-TNR-IST-BCN o MAD 

 Despeses d'emissió 

 Bitllet de Tren entre Sahambavy-Manakara a 1era 

Classe 

 Chaland motoritzada amb tripulació per descens del riu 

Tsiribihina 

 Allotjament en habitació doble, triple, twin o single en 

els hotels previstos o similars, de categoria Bàsic, 

Standard i Superior (segons localització) 

 Vehicle amb conductor i carburant (Nissan Civilan, 

Toyota Coaster, Hyundai County) 

 Vehicles 4x4 amb conductors i carburant del dia 04/08 

al 19/08 

 Material d'acampada i de cuina durant el descens del riu 

Tsiribihina, cuiner 

 Material d'acampada i de cuina a les acampades de 

Bevoay i Bosc Encantat, cuiner 

 Trasllats aeroport-hotel-aeroport esmentats en el 

programa 

 Guia de parla espanyola durant tot el circuit terrestre 

 Transbordadors per travessar els rius Tsiribihina, 

Manambolo, Mangoky, taxes i peatges 

 Règim en AD (Allotjament i esmorzar) excepte: Mitja 

Pensió a Entremer o Ecolodge Menabe a Belo sud Em, 

Mitja Pensió a Camp Amoureux, Shangri-La Lodge, 

Tsara Camp, Mitja Pensió en acampades de Bevoay i 

Bosc Encantat, Dinar inclòs en navegació a Canal de 

Pangalanes, Pensió completa els dies de descens del riu 

Tsiribihina 

 Totes les visites i excursions mencionades com 

INCLOSES en el programa 

 Entrades a Parcs Nacionals i Reserves 

 Canoes i remers en navegació a Canal de Pangalanes, 

cuiner 

 Piragües de vela llatina i tripulació a Belo sur Mer 

 Trasllat en Camió 4x4 a la vall del Tsaranoro 

 Guies locals (obligatoris) en parcs i Reserves 

 Taxes (Turístiques, d'Estada i Municipals) 



 

 
 

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre&#39;s única i exclusivament a títol informatiu, estant subjectes a possibles 

variacions. Kareba Viatges declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància derivada d&#39;una interpretació errònia de la informació a dalt 

publicada. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 
 
 
 
 

 

 Mapa de Madagascar 

 Recepció en espanyol per un representant/guia a 

l'aeroport 

 Assegurança d'assistència en viatge 

 Documentació digitalitzada en l'espai personal CLUB 

KAREBA 

 Assistència 24 hores durant el viatge 
 

 

 

No inclou 
 

 Taxes aèries (454 €) 

 Els àpats no especificats en el programa 

 Sac de dormir (obligatori) 

 Begudes 

 Visat (35 €) 

 Assegurança Mèdica (Repatriació i Evacuació Sanitària 

RECOMANAT) 

 Assegurança opcional de cancel·lació 

 Qualsevol servei no especificat com inclòs



 

 

Informació addicional 

 

Documentació i visats 

El visat per a estades de màxim 1 mes es pot tramitar a l'arribada (sempre que es posseeixi bitllet d'avió de tornada 

a Europa) a l'aeroport internacional d'Ivato, a Antananarivo. Es necessita el passaport en vigor amb una validesa 

mínima de 6 mesos a la data de sortida del país. NO són necessàries fotografies. A data 23/11/17 el Ministeri 

competent encara no s'ha pronunciat de si hi haurà canvis o no en el preu del visat. Per tant la taxa segueix sent 

la mateixa que l'actual: S'hauran d'abonar 30 € (aproximats, fluctua en funció de la paritat euro / Ariary) en 

concepte de visat a l'arribada a l'aeroport. A l'avió us lliuraran un imprès per omplir. No hi ha cap taxa de sortida 

del país. 

 

Sanitat i 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 nostre país d'origen. És important portar repel·lent anti-

mosquits tipus RELEC FORTE. Durant l'Hivern Austral el risc de picades de mosquit és menor que en la 

temporada de pluges, encara que normalment medicina tropical aconsella la profilaxi contra la malària. La zona 

més exposada i on haurem d'extremar precaucions és tota la zona Est del país. 

Aconsellem la contractació d'una assegurança mèdica d'evacuació i repatriació ja que en cas de malaltia greu o 

accident és preferible ser atès a la veïna Illa de la Reunió, donat l'escassetat d'hospitals, material i personal 

qualificat. 

Kareba Viatges informa únicament de les vacunes obligatòries per poder entrar al país al que es va a viatjar. 

Recomanem consultar sempre amb temps suficient les recomanacions proporcionades pel Minisiterio de Sanidad 

y consumo a la web: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

També recomanem consultar en el telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 o al seu web els diferents centres de 

vacunació: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/ 

 

Divisa 

La moneda oficial de Madagascar és l'Ariary que substitueix l'antic Franc Malgaix (part de la població encara 

fan referència al Franc malgaix amb el que hem de tenir cura i preguntar sempre en quina moneda ens donen la 

tarifa o preu). És imprescindible portar euros (mai dòlars o altres monedes) que es poden canviar en qualsevol 

banc o en les oficines de canvi. Es recomana portar bitllets com a mínim de 50 euros ja que obtindrem un canvi 

favorable. Pocs hotels a Madagascar ofereixen aquest servei, i canvien bàsicament Euros. Es recomana si pot ser 

canviar moneda a l'Oficina de Canvi de l'Aeroport Internacional d'Antananarivo (SOCIMAD) ja que al llarg del 

nostre viatge ens serà més difícil trobar entitats bancàries que romanguin en horaris d'obertura a la nostra arribada. 

La paritat entre l'Euro i l'Ariary varia constantment. 1euro = 3600 Franco de (Novembre 2017). La targeta VISA 

és acceptada exclusivament en hotels de categoria superior i en algunes botigues d'artesania exclusiva a la capital. 

Els bancs en les grans ciutats disposen de caixers automàtics on poder realitzar reintegraments únicament amb 

targetes de Crèdit VISA en algunes entitats també amb MASTERCARD. Els Travel Cheks són acceptats 

únicament en algunes entitats bancàries de la capital. Hi ha una oficina de canvi a l'aeroport on podrem canviar 

la moneda malgaix que no haguem utilitzat en el nostre viatge. 

 

Clima 

Madagascar té un clima tropical dividit en 2 estacions ben diferents; una estació seca i una estació humida. A 

l'estar situat en l'Hemisferi Sud hauríem de tenir en compte: De maig a setembre: Hivern Austral, fa fred o fresc 

segons la zona i les pluges són molt esporàdiques a excepció de la costa Est de Madagascar. D'octubre a abril: 



 

 

Estiu Austral, fa calor a tota l'illa. A partir de finals de novembre comencen les pluges a 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 estat els mesos més plujosos. Cal tenir en compte que disposem de molts microclimes a 

l'illa, sobretot en parcs nacionals humits, muntanyes i boscos pluvials, on és possible que ens plogui en qualsevol 

època. 

 

Electricitat 
 

  
 

Allotjament 

 

POBLACIÓ HOTEL PREVIST O SIMILAR 
Antananarivo Au Bois Vert Lodge (3*)  Bungalow 

Accor Ibis Hotel & Spa (3*SUP)  Habitación Standard 

 Miandrivazo Arc en Ciel (Básico) Habitación Standard 

 Belo sur Tsiribihina Hotel de Menabe (Básico) Habitación Standard 

 Kirindy Camp Amoureux Tienda equipada 

 Parque Nacional Tsingy de Bemaraha Orchidée de Bemaraha Lodge (2*) Bungalow o Habitación Standard 

 Morondava Sun Beach (2*) Habitación Standard 

 Belo sur Mer Entremer (2*) /Ecolodge Menabe (2*) Bungalow 

 Ambatomilo Shangri-La Lodge (2*) Bungalow 

 Ambohimailaka Hotel de la Plage (2*) Bungalow 

 Parque Nacional de Isalo Satrana Lodge (3*) Tienda-lodge 

 Parque Nacional de Andringritra Tsara Camp (2*) Tienda-lodge 

 Sahambavy Lac Hotel (3*) Lake Superieur View 

 Manakara H1 Hotel (2*) Habitación Standard 

 Parque Nacional de Ranomafana Le Grenat (2*) Bungalow 

 Antsirabe Royal Palace (3*) Habitación Standard 

 

Compartir habitació 
El preu dels nostres viatges està indicat per persona en habitació doble. En cas de viatjar sol existeix l'opció de 

viatjar en habitació individual pagant el suplement corresponent o sol·licitar l'opció de "compartir habitació". En 

aquest cas es compartirà habitació amb un altre viatger/a. En cas que no aparegui company per compartir 

habitació el client haurà de llavors assumir el suplement d'individual. 

 

Bibliografia 
Recomanem les guies Petit Futé que van ampliant i actualitzant destinacions. Pots consultar els seus destins en 

el següent enllaç:https://www.alhenamedia.info/.Tots els nostres clients rebran un codi per poder descarregar 

enwww.ebookfute.com/es la guia de la destinació en format electrònic. 

 

 



 

 

Seguretat 

Madagascar és un país segur encara que recentment es donen casos de carteristes en grans aglomeracions vegeu 

mercats, estacions d'autobusos... de grans ciutats com Antananarivo, Tamatave, Tulear, Nosy Be i Diego Suarez. 

Aconsellem portar els diners i la documentació (passaport, targetes, etc.) en un lloc segur i poc accessible. Evitar 

les motxilles a l'esquena, les bosses, les ronyoneres i les carteres a la butxaca del darrere dels pantalons. 

Aconsellem fer servir les caixes de seguretat dels hotels i si no, no deixar objectes de valor en les habitacions. 

No és prudent fer ostentació en públic de diners ni joies ni aparells tecnològics com IPhone, etc. 

Consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones

DeViaje.aspx 

 

Dificultat trekking 

Es necessita una mínima forma física per visitar qualsevol dels parcs nacionals malgaixos ja que tots ells es 

visiten a peu. La nostra valoració de la dificultat es mesura tenint en compte a persones que disposen de bona 

salut i d'una forma física acceptable, que passegen regularment, assisteixen al gimnàs o realitzen algun tipus 

d'esport com a forma d'oci. En el cas de gent sedentària i completament inactiva, sense cap forma física, o amb 

problemes de salut, els trekking evidentment els semblaran molt durs. 

 

Reserva del viatge 

Existeixen 3 maneres de formalitzar la inscripció del viatge: 

1. Per telèfon: 93 715 66 59 

2. Per correu electrònic:kareba@karebaviatges.com 

3. Presencialment, a les nostres oficines: Kareba Viatges 

c / Colom, 48-08.201 Sabadell 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 
En el moment de formalitzar la inscripció es requereix una paga i senyal del 40% de l'import del viatge. 

El pagament es pot realitzar per transferència bancària al següent número de compte: 

BANC DE SABADELL: ES33 - 0081-0561 - 1100-0142 - 2853 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins a la recepció del comprovant bancari de la transferència. 

 

Condicions de cancel·lació 

En cas de cancel·lació per part del client, cada passatger haurà d'abonar a Kareba Viatges, la despesa de gestió 

(60 €) generada des del moment de la inscripció. Segons la llei de viatges combinats, a més de les mencionades 

despeses de gestió i de les despeses de cancel·lació (bitllets no reemborsables, hotels reservats, contractació de 

serveis en destí, etc.), el passatger haurà d'abonar una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el 

desistiment es produeix entre 11 i 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els dies 

3 i 10, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l'hora prevista per la sortida, no 

tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada. Des del moment de la confirmació: Bitllets aeris no 

reemborsables 

 

Condicions de Pagament 

Confirmació i 30 dies abans de la sortida: 40% de l'import del viatge 

Entre 15 i 10 dies abans de la sortida: 100% de l'import del viatge 

 



 

 

Fitxa d'inscripció - Reserva del viatge 

 

Dades del viatge 

Viatge: Data de sortida: 

Habitació 

 Doble  Individual  

Assegurança de cancel·lació (demaneu-nos el resum de les cobertures): 

 Si, vull contractar l'assegurança  No, no m'interessa l'assegurança 

(Si no es marca cap opció, s'entén que el passatger renuncia a l'assegurança de cancel·lació) 

Dades personals (Nom i cognoms tal com apareixen al DNI / Passaport) 

Nom: Cognoms: 

Adreça: 

CP: Població: Telèfon de contacte: 

e-mail: Núm. DNI: 

Altres passatgers (indiqueu nom, cognoms i DNI) 

 

 

PAGAMENT DE LA RESERVA 

En el moment de formalitzar la inscripció cal deixar una bestreta del 40% del import del viatge. (*) El pagament es pot 

fer per transferència bancària al número de compte següent: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 1100 0142 2853. 

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es rebi el comprovant bancari de la transferència. (*) Consulteu-

nos la possibilitat de finançar el viatge a 3, 6 i 9 mesos sense interessos.



 

 

Condicions generals de contractació

 

 1. Regulació jurídica aplicable 

 La relació contractual entre l'agència organitzadora i el client es regeix per les 

clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el 

seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de 

conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge 

(Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de 

contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten 

expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies 

o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge 

combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en cas que sigui 

diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet corresponen a 

l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada de KAREBA 

VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF B64051402, amb domicili 

social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell. 

  

 2. Inscripció al viatge 

 L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi 

satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions 

econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import 

restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat. 

  

 3. Modificació del viatge per part de l'organitzador 

 Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements 

essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per 

tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al 

reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de 

la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva 

decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que 

opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes suficients per 

a la modificació del viatge els casos de força major circumstància aliena, anormal i 

imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del 

viatge. 

  

 4. Condició contractual 

 La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones 

publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot 

cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui 

en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al seu 

començament. 

  

 5.Desistiment per part del client 

 Si el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit 

exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb 

l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses 

d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors 

turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si 

l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de 

començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% 

si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per 

a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos 

de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o 

exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre 

que el contracte n'hagi deixat constància. 

  

 6. Preu del viatge 

 El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit 

quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot ser 

revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions 

en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents 

a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i 

aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client 

pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi 

formalitzat. 

  

 7. Establiments d'allotjament 

 El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic 

són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa 

tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el 

contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els 

establiments d'allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa 

categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu 

del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el 

viatger no accepti el canvi d'hotel d'igual o superior categoria, s'entendrà que es tracta 

d'una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i 

penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d'aquest document. 

  

 8. Documentació 

 El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en 

cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el 

deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques 

de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entrada 

al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb 

l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin 

vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en 

matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i 

assumeixen les conseqüències de l' incompliment. Els menors de 18 anys han de portar 

un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui 

la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor. 

  

 9. Cessió de la reserva 

 L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona. 

  

 10. Responsabilitat 

 L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la 

no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció 

en la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta 

responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal 

i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors 

hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui 

imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a l'agència 

organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en 

l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges de grup, es podrà 

admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la 

substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies climatològiques, per 

imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada 

infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la 

unanimitat del grup i consentida expressament per l'AGÈNCIA. En cas d'incidències 

en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu, cancel·lacions, canvis o 

retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el client es responsable de 

gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al mateix aeroport on es 

produeixin. L'Agència Organitzadora declara explícitament que actua com 

intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis indicats 

en l'itinerari. Quan el viatge s'efectua amb vehicles propis o llogats per l'agència 

Organitzadora, en cas d'accident, qualsevol que sigui el país on es produeixi, el viatger 

se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents del país que es trobi 

matriculat el vehicle. L'agència Organitzadora no es responsabilitza de les despeses 

d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres que s'originin a conseqüència 

de retards o modificacions en la sortida dels vols o altres mitjans de transport per 

qualsevol que sigues la causa. 

  

 11. Tractament de dades de caràcter personal 

 A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 

i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que es disposa en el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el "RGPD"), i la normativa 

nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, KAREBAVIATGES, 

S.L. els informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament 

i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser 

recaptats per la navegació a través del lloc web. 

  

 KAREBAVIATGES, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals 

de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament 

de les seves dades: 

 Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva gestió administrativa 

i comptable, i la gestió dels serveis turístics objecte del present fullet. Les operacions 

previstes per realitzar el tractament són: 

 Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS,MMS, 

xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti 

realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades 

perKAREBAVIATGES, S.L. i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb 

els de els seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun 

acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. 

 

 Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per 

l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva 

disposició. 

 

 Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 

 

 Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es 

conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint 

els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de 

prescripció que li resultin d'aplicació. 

 Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran comunicades als proveïdors 

dels serveis per procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la 

tramitació del segur de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les 

autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats o passaports. 

 Drets dels interessats: 

 Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. 

 

 Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o 

oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals 



 

 

automatitzades. 

 

 Dades de contacte per exercir els seus drets: 

 Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 

 

 Adreça postal:KAREBAVIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48 08201 SABADELL 

(BARCELONA) 

 

 Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com 

  

 12. Prescripció de l'acció 

 El termini de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts en el Llibre 

IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de Novembre , que aprova el Text refós 

de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris dels viatges combinats 

serà de dos anys , segons queda establert en el citat text . 

  

 13.Vigència 

 Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de 

Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida. 

  

  

  

 En prova de conformitat, firmen aquest conjunt de clàusules de condicions generals 

incorporat al contracte de viatge combinat a ____ ______, el _ _ d ___ _____ de _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIENT (Signatura, Nom i DNI) L' AGÈNCIA (Segell i Signatura) 

 


