
 

M A D A G A S K A R 
 

Madagaskar jest po Grenlandii, Borneo i Nowej Gwinei, czwartą co do wielkości 
wyspą na świecie. Jest też miejscem niezwykłym, z unikatową florą i fauną, które są 
efektem wczesnego oddzielenia się wyspy od kontynentu afrykańskiego. Nosy Be, 
gdzie spędzimy większość czasu, jest położoną na północny-zachód od wybrzeża 
Madagaskaru, małą, urokliwą wyspą. Ciepła woda, plaże pokryte białym piaskiem i 
brak hoteli molochów, pozwalają na pełny relaks i wypoczynek. Wody wokół Nosy 
Be są też wyjątkowym miejscem na podziwianie rekinów wielorybich, które  
w okresie swojej migracji, w miesiącach październik i listopad, przepływają wzdłuż 
wyspy Nosy Be i wówczas prawdopodobieństwo ich spotkania wynosi 100%.  

 

 

 

Program naszej wyprawy: 

Dzień 1:  Przelot na Madagaskar. 

Dzień 2: Przylot na wyspę Nosy Be, przejazd do portu, skąd ok 1 godz. popłyniemy 
motorówką do Ankify na wyspę Madagaskar. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg  
(inna opcja: przylot do Antananariwa nocleg w hotelu  
i przelot do Diego Suarez). 

Dzień 3: Przejazd ok. 3 godz. do Montage de Ambre, zakwaterowanie 
w hotelu. Popołudniowe zwiedzanie Parku. Zobaczymy tu słynną jaskinię Bat Cave.  

Dzień 4: Do południa zwiedzamy kolejną część Parku, gdzie mieszkają endemiczne 
gatunki lemurów i kameleonów. Po południu przejazd ok 4-5 godz. do Diego Suarez, 
zakwaterowanie w hotelu. 

 

!!! UWAGA !!!! 
ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



   

Dzień 5: Cały dzień przeznaczamy na zwiedzanie niezwykłego, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Parku Narodowego Tsingy de Bemaraha. 
Niezwykłą atrakcją tego miejsca są „lasy” wapiennych, ostrych iglic , nazywanych 
przez miejscowych tsingy. Nocleg w hotelu.    

  

Dzień 6: Przejazd do Ankify skąd motorówką  płyniemy na wyspę Nossy Be. 
Zakwaterowanie w hotelu. Mieszkać będziemy w kameralnym, położonym przy 
samej plaży hotelu. Od bazy nurkowej dzielić nas będzie odległość zaledwie 
kilkudziesięciu metrów. 

  

 

Dzień 7-14: Pobyt na wyspie, pakiet 10 nurkowań, pośród pięknych ogrodów 
pełnych olbrzymich gorgonii, oraz spotkania z rekinem wielorybim. 



    

  

 

Dzień 14: Przejazd na lotnisko lub przelot do Antananariwa i wylot do Europy. 

Dzień 15: Powrót do domu, zakończenie wyjazdu. 

 

Koszt wyjazdu: 1720 Euro (osoba nienurkująca koszt 1420 Euro).  

Cena zawiera: 

- zwiedzanie Madagaskaru: przejazd klimatyzowanym busem, noclegi  
w hotelach klasy turystycznej, pokoje 2 osobowe z łazienką, 3 posiłki dziennie, wstęp 
do Parków Narodowych, opiekę lokalnego przewodnika. UWAGA – możemy zmienić 
za dopłatą klasę hoteli podczas tej części wyprawy, 

- Nossy Be: pakiet 10 nurkowań z łodzi, zakwaterowanie w pokoju  
2 osobowym z łazienką i śniadaniem, transfery lotnisko (hotel: http://www.gerard-
et-francine.com/en/). Resort sprawdzony – zapewnia naprawdę idealne warunki do 
afrykańskiego  wypoczynku, 

- opiekę polskiego opiekuna i instruktora nurkowania. 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 

- ubezpieczenie organizatora turystyki. 

http://www.gerard-et-francine.com/en/
http://www.gerard-et-francine.com/en/


Cena nie zawiera: 

- przelotu ok. 4000-4500 PLN 

- posiłków niewymienionych, wraz z napojami alkoholowymi, 

- napiwków, 

- sprzętu nurkowego (możliwość wypożyczenia ok. 40Euro za cały wyjazd), 

- lot śmigłowcem – 90 Euro – opcja dodatkowa 

- całodniowa wycieczka na quadach 75 Euro z wizytą w Lemurlandii – wspaniałym 
parku gdzie można głaskać lemury, krokodyle, żółwie, gekony i kameleony… 

- ubezpieczenia nurkowego, 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 

 

Program zwiedzania Madagaskaru, może się zmienić w zależności od pogody, stanu dróg itp. 
Nasz program jest już sprawdzony, a dotychczasowi uczestnicy byli zachwyceni  

  

 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 

 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przezMarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, KL i 
Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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