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De la  1845€/pers 
 10 Zile/7 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 07.12.2022 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion București – 

Antananarivo – București cu compania 

aeriana Turkish Airlines 

• Taxe de aeroport 

• Transferuri conform programului 

• 7 nopti cazare hoteluri de 3* si 4* 

• Mic dejun 

• Transport cu minibus/autocar 

conform programului 

• Ghid insotitor local vorbitor de limba 

Engleza 

• Taxe intrare obiective turistice si 

parcuri nationale, mentionate in 

program 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Excursiile opţionale  

• Zbor intern Antananarivo – Toliara 

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 

R E D U C E R I  &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 450 € 

• Pret pentru copil 2 - 12 ani 1450 euro 

(cazare in camera cu 2 adulti) 
 

 

Tonga soa! Bienvenue! Bine ați venit în Madagascar! 

De ce o să iubești această aventură? 
 
Vei fi încântat în primul rând de Antananarivo, capitala Madagascarului. Este 

denumit „Orașul miilor”, de la numărul soldaţilor puşi cândva să îl păzească, dar 

şi de la miile de trepte care leagă cele 3 zone ale urbei situate pe 3 niveluri 

diferite de înălțime.  

 

Plaje și păduri tropicale luxuriante, faună sălbatică uluitoare și casele de lut 

roșu strălucitor, toate vă așteaptă când ajungeți pe frumoasa insulă Madagascar. 

După ce descoperiți cultura și istoria capitalei Antananarivo, va invitam  sa 

porniti in descoperirea surprinzatoarei lumi salbatice sau să vă odihniți pe plaje 

uimitoare cu nisip alb. 

 

Explorați această țară captivantă! Treziți-vă  în zori pentru a auzi strigătul 

lemurilor, minunați-vă de baobabii falnici și faceți o plimbare cu bicicleta prin 

sate pentru a-i întâlni pe localnici. 

 

Te așteaptă apoi Antsirabe, orașul cu aer European cu cladirile sale in stil 

colonial francez. Acesta ofera posibilitatea de a realiza numeroase trasee și 

drumeții. Vei fi încântat de priveliștile incredibile din zonă, de vegetația 

luxuriantă și fauna sălbatică. 

 

Nu vei putea rata nici Ambositra, capitala poporului Betsileo, un oraș  

fermecător, faimos pentru casele sale tradiționale de pământ roșu cu acoperișuri 

de paie. 

Program 

 Ziua 1, Plecare din Bucuresti catre Madagascar, escala in Istanbul 

Ne imbarcam pe zborul Turkish Airlines cu destinatia Antananarivo, Madagascar, 

cu o   scurta escala in Istanbul. 

 

 Ziua 2, Sosire Antananarivo 

Tonga soa! Bienvenue! Bine ați venit în Antananarivo, capitala aglomerată, dar 

fermecătoare a Madagascarului. Aventura ta începe oficial cu o întâlnire de bun 

venit la ora 18.00. Dacă decideți să ajungeți devreme, acordați-vă timp pentru a 

vă familiariza cu orașul. Cu străzi pietruite, case de lemn și biserici 

Madagascar 
Aventură in țara Lemurienilor 
Antananarivo – Toliara – Ranoriha – Parcul National Isalo – Ranomafana – Antsirabe - Andasibe 
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impresionante, „Tana” are un aer deosebit de romantic. Poate rătăciți pe străzile 

din Haute-Ville sau vizitați piața stradală permanentă Analakely. După întâlnirea 

de bun venit din această seară, va recomandam o iesire la cina într-unul dintre 

restaurantele de înaltă calitate din Antananarivo.   

Cazare: San Cristobal (sau similar)  

 

 Ziua 3, Antananarivo – Toliara – Ranoriha 

In a doua zi pornim spre sud, luând un zbor local către Toliara, cel mai mare oraș 

din sudul Madagascarului. După sosire, vom face un drum cu mașina de 3,5 ore 

până la Ranohira, un oraș aproape de Parcul Național Isalo. 

Cazare: Isalo Rock Lodge (sau similar). Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 4,  Isalo 

Parcul Național Isalo, cu suprafata de 815 km² cu peisaje carstice care au fost 

erodate de vânt și ploaie. În funcție de nivelul dvs de rezistenta, vom face 

drumeții și vom vizita unele atracții populare. După-amiază, vom vizita două 

atracții majore în afara parcului, La Reine de l’Isalo (regina Isalo) care este o 

statuie din piatră și La Fenetre de l’Isalo (Fereastra Isalo), care este un loc 

popular pentru peisajele frumoase și apusuri spectaculoase. 

Cazare: Isalo Rock Lodge (sau similar). Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 5, Ranohira - Ranomafana 

Dupa vizitarea zonei tropicale uscate, ne mutam in padurea tropicala. Vom face 

un drum de 5 ore cu mașina până la Ranomafana, care înseamnă „apă fierbinte” 

în limba locală. Pe drum, vom vizita rezervația comunității Anja. Unul dintre cele 

mai bune locuri pentru a vedea simbolul Madagascarului - lemurul catta.  

Cazare: Isalo Rock Lodge (sau similar). Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 6, Ranomafana 

Vom petrece aproximativ 4 ore în Parcul Național Ranomafana, un alt paradis  

al faunei sălbatice care include 12 specii diferite de lemuri și reptile, păsări, 

fluturi. După ce ne-am odihnit după-amiaza, când se întunecă, vom 

începe un tur ghidat de noapte. Vom observa lemuri de noapte și a alte animale 

nocturne. 

Cazare: Hotel Thermal (sau similar). Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 7, Ranomafana - Antsirabe 

Astăzi, vom călători de la Ranomafana la Antsirabe, pe care francezii l-au numit 

„Orașul apei” pentru izvoarele sale termale. Înainte de a ajunge la Antsirabe, vom 

vizita un oraș numit Ambositra, se crede că este capitala meșteșugului malgaș. 

Vom face o vizită intr-un magazin de artizanat. 

Cazare: Royal Palace (sau similar). Masa: Mic dejun 
 

 Ziua 8, Antsirabe - Andasibe 

Vom pleca din Antsirabe dimineața devreme spre o alta pădure tropicală din 

Andasibe. Când se lasă noaptea, vom merge prin pădure pentru observa lemuri 

de noapte și alte animale nocturne. 

Cazare: Vakona Forest Lodge (sau similar). Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 9, Andasibe - Antananarivo 

Ultima etapă a călătoriei noastre ne trimite înapoi în orașul unde a început totul. 

Vom calatori prin munții frumosi și ondulati. Spune-i adio, deocamdată, 

Madagascarului, o insulă autentică și o lume aparte.  

Ne imbarcam pe zborul spre Istanbul. Ce aventură uimitoare a fost! 

 

 Ziua 10, intoarcerea acasa 

Ne mai ramane doar sa ne imbarcam pentru intoarcerea acasa, cu regretul ca 

cele 12 zile au trecut parca prea repede… 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Vom utiliza aproape toate 

mijloacele de transport, de la 

zboruri scurte cu avionul la 

deplasari  cu masina si, desigur, 

mers pe jos, uneori pe distante 

destul de lungi, pe drumuri 

serpuitoare si chiar ascensiuni. Dar 

si cu privelisti spectaculoase... 

• Această excursie este potrivită 

tuturor    categoriilor de vârstă, dar 

recomandam ca varsta copiilor sa 

fie de minim 5 ani. 

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi 

lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel            puţin un adult 

însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la 

data întoarcerii în ţară. 

• Cetăţenii români care doresc să 
călătorească în Madagascar au 

nevoie de  viză de intrare. 

• Programul acţiunii poate fi 

modificat de către conducătorul de 

grup, ca ordine de desfăşurare sau 

se pot înlocui unele obiective sau 

hoteluri în funcţie de anumite 

situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a 

mijloacelor de transport este cea 

oficială pentru ţările tranzitate. 

• Pentru sumele colectate de 

catre  ghid, in numele 

turistului, pentru  achitarea 

diferitelor biletele de intrare la 

obiective/bilete de 

vaporas/feribot, clientul va 

primi tichetele locale. 

• Hotelurile folosite in programele 

de circuite culturale Christian Tour 

sunt  hoteluri standard. In fiecare 

program  sunt nominalizate 

unitatile de cazare utilizate in 

sezonul precedent. Lista cu 

hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din 

sezonul curent, va fi nominalizata 

cu 14 zile inainte de plecare. Orice 

modificare aparuta ulterior va fi 

notificata in timp util. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel 

sau      din cameră, hotelierul poate 

solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif, etc.); în 

momentul sosirii la hotel  solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu 

cu exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o 

taxă de genul taxei de staţiune. 

Aceasta se  va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

Preturile afisate in program sunt 

informative. 
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A B 
FIRST MINUTE 

Reducere 

150 € 

STANDARD 

1845 €  
 

1995 € 
 

Pret de persoana  in camera dubla* 

 

 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 
 

 

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia;problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către turist      

direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 

O R A R  D E  Z B O R  

Plecare 

TK 1046 OTP IST 21.25 23.45  

TK 0160 IST TNR  02.20 15.00  

Sosire  

TK 0161 TNR IST 17.05 06.05   

TK 1043 IST OTP  08.30 08.50   

 

 

I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

 

C A Z A R I  

• San Cristobal (sau similar) 

• Isalo Rock Lodge (sau similar) 

• Hotel Thermal (sau similar) 

• Royal Palace (sau similar) 

• Vakona Forest Lodge (sau similar 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

