
Madagaskar 
4Kids

10-DAAGSE RONDREIS

PER 4X4 OF MINIBUS

Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

Vanaf 

€1 410 

p.p.

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

SAMEN MET JE KINDEREN GENIET JE VAN AL HET MOOIS

VAN ÉÉN VAN DE AFRIKAANSE LANDEN, EEN ONVERGETELIJK

AVONTUUR VOOR DE HELE FAMILIE.

Afrika



Dag 1 : Antananarivo

Aankomst in Antananarivo om 13u40. Onthaal door uw gids en transfer naar het hotel.

Dag 2 : Antananarivo - Antsirabe

Vandaag vertrekt u voor een mooie rit naar Antsirabe (ca. 170 km / 4 uur). Onderweg geniet u van de 

prachtige landschappen van de hooglanden. Aankomst in Antsirabe rond lunchtijd. Bezoek aan het 

kratermeer van Tritriva. Gezinsuitstap : Mountainbiketocht door de Vakinankaratrastreek. Diner in een 

gezellig restaurant in het centrum van de stad. Overnachting in het hotel.

Dag 3 : Antsirabe - Ranomafana

Na het ontbijt verder naar Ranomafana (260 km / 7u) & bezoek aan de lokale markt van Ambositra. 

Aankomst in Ranomafana in de namiddag. Overnachting in het hotel.

Dag 4 : Ranomafana nationaal park

Wandeling in het nationaal park van Ranomafana (3-4u), daarna lunch. Na de lunch bezoek aan het 

Tanaladorpje (± 2u).

Optionele gezinsuitstap : kajakken op de Namorona-rivier (mits supplement). Als je opteert om te kajakken 

dan wordt het Tanaladorp weggelaten.

Dag 5 : Ranomafana - Isalo Massief - Ranohira

Traject naar het Isalo Massief (370 km / 7u) + bezoek reservaat ringstaarten Anja Vanuit Ranomafana rijdt u 

via de Betsileo hoofdstad Fianarantsoa naar Ambalavao, het laatste stadje van de hooglanden. Bezoek aan 

een atelier van handgeschept Antaimoro-papier en lunch in Ambalavao. Bezoek reservaat ringstaartlemuren 

Anja. Na het bezoek aan het reservaat van Anja rijdt u door naar Ranohira. aankomst in Ranohira in de late 

namiddag diner en overnachting in Les Rênes de l’Isalo.

Dag 6 : Isalo nationaal park

Trekking in het Isalo nationaal park tot ± 15u.

Na de trekking kan je even genieten van vrije tijd of een optionele excursie (mits supplement).

Paardrijden in het Isalo Massief OF mountainbiken in het Massief van Isalo

Dag 7 : Isalo nationaal park - Ifaty

Na het ontbijt vertrek naar Ifaty (250 km/5u) & bezoek Zombitse Vohibasia nationaal park. Wandeling in het 

nationaal park. Aankomst in Ifaty in de namiddag. Diner en overnachting in het hotel.

Dag 8 : Ifaty

Vrije dag. Enkele optionele uitstappen (mits supplement) mogelijk vanuit Ifaty (Walvisexpeditie/ Quadtocht/ 

Duiken in de lagune van Ranobe/ Natuur en cultuur in Mangily).

Dag 9 : Ifaty - Antananarivo

Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht van Tuléar naar de hoofdstad + transfer naar het hotel. 

Overnachting en diner in het hotel.

Dag 10 : Antananarivo

Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht met Ethiopian Airlines (vertrek 14u30).

Inbegrepen

• 9 nachten in de vermelde accommodaties

• Op basis van kamer & ontbijt

• Excursies zoals vermeld in het programma

• Transport per 4x4 met Franstalige gids-chauffeur 

(Engelstalig mogelijk mits supplement)

• Water in het voertuig

Niet inbegrepen 

• Internationale vluchten (vanaf € 1.100)

• Binnenlandse vlucht Tuléar-Antananarivo (vanaf € 160)

• Internationaal paspoort en visum

• Verzekeringen

• Persoonlijke uitgaven/fooien

• Eventuele optionele activiteiten

• Elke dienst niet vermeld onder de rubriek ‘inbegrepen’

Periode Prijs 

01/07/2022 – 31/12/2022 €1 410

Single supplement €215

Supplement superior: €470

Single supplement superior €475

Prijzen p.p. (tweepersoonskamer). Aanbod geldig 

volgens beschikbaarheid. 

Reisprogramma

www.imaginetravel.be


