
Suomen Kuvausmatkat oy | Madagaskarin kiertomatka
29.9.-17.10.2019

M
AD

AG
AS

KA
RI

N 
 K

IE
RT

OM
AT

KA
 

29
.9

.-1
7.1

0.
20

19
 



Suomen Kuvausmatkat oy | Madagaskarin kiertomatka
29.9.-17.10.2019

Suomen Kuvausmatkat oy 

MADAGASKARIN KIERTOMATKA 2019

Aika:   Su 29.9. - To 17.10.2019
Kesto:   19 pv 
Ryhmäkoko:   11 henkilöä + matkanjohtaja 
Hinta:   6.280 eur*

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Tsingyn maailmanperintöalue 
  Baobab-metsät, kansallismaisema
  Mosambikin kanaalin hiekkarannat
  Etelän kuivat piikkimetsät 
  Andasiben sademetsät 

Lajistoa: Tanssivat sifakat
  Indri - lemurien suurin ja uljain
  Endeemiset lintulajit 
  Kameleontit 
  Apinanleipäpuut

Ruokailut:  Puolihoito matkaohjelman mukai-  
  sesti: A=Aamiainen, P=Päivällinen

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  • Helsinki - Antananarivo
  • Antananarivo – Helsinki

Lennot:  Kotimaanlennot: 
  • Antananarivo - Morondava
  • Morondava - Antananarivo - Tulear 
  • Tulear -  Fort Dauphin 
  • Fort Dauphin - Antananarivo 
  
Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta kiinnostuneet.  

Ajomatkat:  Landcruiser tai vast., 3hlö / auto
  Berenty & Andasibe: pikkubussi

Vaativuus: Lähtijöiltä edellytetään normaalia 
  terveydentilaa. Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.  
  
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  Jouni Klinga, puh. 0400 191 348
  Toimisto, puh. 050 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä valmismatkan-
järjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj

 
Esitteen kuvat aikaisemmilta matkoilta: Jouni Klinga
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Kiehtovien lemurien asuttama Madagaskar on luonnonys-
tävän ihmemaa, joka on edelleen varsin huonosti tunnet-
tu. Luontomatkailu on vasta kehittymässä, mutta luonto-
kohteet tarjoavat parastaan. 

Madagaskarin kiertomatka tutustuttaa yhteen maail-
man suurimmista saarista, jonka luonto ja kulttuuri ovat  
eristyneisyyden ansiosta hyvin ainutkertaisia. Saarivalti-
on eri osissa tavataan hyvin toisistaan poikkeavia luon-
totyyppejä. Idässä sijaitsevat Madagaskarin trooppiset 
sademetsät, länsiosissa savannimaiset, jättiläismäisten 
apinanleipäpuiden metsiköt ja etelässä kuivat piikkipen-
sastot. Maan keskiosia puolestaan värittävät vuoristot 
rinteille pengerrettyine riisiviljelmineen. Länsirannikolla 
Mosambikin kanaalin rannoilla matkailijaa odottavat ihas-
tuttavat valkoiset hiekkadyynit. Ja jälleen uutena ääripää-
nä Tsingyn maailmanperintöalue yllättää veitsenterävillä 
kalkkikivipinaakkeleilla, geologisilla muodostelmalla, joka 
jatkuu silmänkantamattomaan. 

Madagaskar on myös kulttuurinsa puolesta vastakohtaisuuksien maa. Pää-
kapungissa Antananarivossa (tuttavallisesti Tana) yhteiskunta on varsin 
pitkälle kehittynyt. Maaseudulla sen sijaan astumme aimo harppauksen 
ajassa taaksepäin. Esimerkiksi länsiosien erämaissa tärkein kulkuväline on 
edelleen puupyöräinen härkävankkuri. 

Luontoharrastajalle Madagaskarin luonnon erikoisuutta kuvastaa parhaiten 
korkea endeemisyysaste. Esimerkiksi puulajeista 90%, matelijoista 95% ja 
linnuista 40% on sellaisia lajeja, joita tavataan vain ja ainoastaan Madagas-
karilla. Matelijoista tunnetuin ryhmä on väriään vaihtavat kameleontit. Nii-
tä tavataan kaikilta luontotyypeiltä, sekä pieniä että suuria. Kameleonttien 
löytäminen vaatii vähän silmänäppäryyttä, mutta löytymisen jälkeen niiden 
seuraaminen on melko helppoa. Ne kun luottavat naamioväriinsä. 

Kuuluisimpia ovat silti puoliapinoihin kuuluvat lemurit. Valtaosa maan nisä-
käslajistosta on näitä pitkähäntäisiä puissa asustavia veijareita, joita löytyy 
suurikokoisesta ja päiväaktiivisesta indristä pienen pieneen ja yöllä elävään 
hiirimakiin. Matkalla Madagaskarille tulemme syventymään monipuolisesti 
lemurien kiehtovaan elämään. Indrin tuijotus ei jätä ketään kylmäksi, toi-
saalta pääsemme nauttimaan myös kissamakien auringonotosta. Eikä lakki-
sifakoiden tanssinäytöksille löydy vertailukohdetta. Kuljemme lemurien mat-
kassa niin päivällä kuin yöllä. Osaan voimme tehdä tuttavuutta heti lodgen 
terassilla, toisista näemme vain vilahduksia otsalamppujen valossa.

Madagaskarin kiertomatka: 
kissamakit ja kameleontit 
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Madagaskarin kiertomatka jakaantuu kolmeen erilaiseen 
osioon. Matka alkaa maasturisafarilla länsirannikon erä-
maihin ja Tsingyn maailmanperintöalueelle. Käytössämme 
ovat ilmastoidut maasturit (Landcruiser tai vastaava), ja 
matkustusmukavuuden ylläpitämiseksi kussakin autossa 
on vain kolme matkustajaa. Näin voimme liikkua ja pysäh-
dellä kuvaamaan sujuvasti. Erikoisista kalkkikivipinaak-
keleista ja luolista tunnetulla Tsingyn alueella vierailee 
vuosittain noin 7000 matkustajaa ja heistä  suurin osa 
madagaskarilaisia. 
Matkan varrella on myös Madagaskarin arvokkain kansal-
lismaisema: jättiläismäisten apinanleipäpuiden rivistöt. 
Tähän klassiseen kuvauspaikkaan voi tutustua vain maas-
turisafarilla.  Yksi vaikuttavimmista elämyksistä on seurata 
tähtien syttymistä baobab-puiden yllä.    
Maasturiretken jälkeen levähdämme pari päivää Ifatyn pie-
nellä kalastajakylällä ja tutustumme etenkin linnustollises-
ti arvokkaaseen Renialan suojelualueeseen. 

Toisena pääkohteena lennämme maan aivan eteläranni-
kolle. Ajomatka Berentyn yksityiselle suojelualueelle vie 

kuvauksellisten riisipeltomaisemien halki kuiviin piikkipensastoihin. Lodge sijaitsee 
suojelualueen sisällä ja pääkohteemme tulevat toisinaan jopa mökkien terasseille. 
Kyse on kissamakeista, rengashäntälemureista, jotka kerääntyvät lämmittelemään 
jäseniään aamuauringossa. 

Ykköskohteena ovat Berentyn tanssivat sifakat. Tämä on ainut paikka koko saarival-
tiossa seurata lakkisifakoiden hämmästyttävää tanssia punaisella hiekalla. Alueel-
la asustaa useita sifakoiden perhekuntia, joiden tanssiesitykset ovat monelle koko 
matkan kohokohta. Lisäksi lodgen takana alkava galleriametsä on kiinnostava myös 
linnustollisesti. 

Kiertomatkan lopulla sukellamme vielä aivan uudenlaiseen biotooppiin, sademetsiin.   
Retki alkaa ajomatkalla pääkaupunki Antananarivosta itään. Andasiben kansallispuis-
ton ja yksityisten suojelualueiden ikonilaji on hännätön indri, maan suurin lemurilaji. 
Suomen Luonnonsuojeluliitto on myös vahvasti mukana indrien kotimetsien suojelu-
hankkeissa Andasibessa. Sademetsissä pääsemme seuraamaan myös muun muas-
sa useita kameleonttilajeja ja teemme retkiä myös taskulamppujen valossa yöllä. Ne 
tarjoavat aina uutta lajistoa: endeemisiä gekkoja,  yöaktiivisia lemurilajeja tai vaikka-
pa eksoottisia siilimäisiä tanrekkeja. Sademetsäretken ykköslajina on kuitenkin val-
loittava indri, jonka toisinaan saamme houkuteltua laskeutumaan alas sademetsän 
latvustosta.  
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Muutokset ohjelmassa ja ilmoitetuissa lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

Su 29.9.2019 Helsinki – Antananarivo

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä iltalennolla Istanbuliin ja edelleen yö-
lennolla Madagaskarin pääkaupunkiin Antananarivoon. Turkish Airlines tarjoaa tällä 
hetkellä sujuvimmat ja nopeat lentoyhteydet Madagaskarille.

TK 1764 HEL IST 1900 2225 
TK 160  IST TNR 0140 1445 

Saapuminen Antananarivon lentokentälle iltapäivällä 30.9.2019 klo 14.45. Ensim-
mäiseksi yöksi majoitumme lentokentän lähellä pienen metsälön keskellä olevaan 
Au Bois VErt -hotelliin. 

Majoittuminen: Hotel Au Bois Vert tai vastaava. 

Ti 1.10.2019 Antananarivo - Morondava (A, P)

Varhain aamulla siirrymme lentokentälle odottelemaan 
aamulentoa aivan Madagaskarin länsirannikolla ole-
vaan Morondavan pikkukaupunkiin. 

Morondava on lähtöpiste Tsingy de Bemarahan maail-
manperintöalueelle tehtävälle maasturisafarille. Teem-
me tarvittavat eväshankinnat vielä Morondavan torilla ja 
sitten sukellamme Madagaskarin maaseudulle. Reittim-
me kulkee aluksi kuuluisan apinanleipäpuiden avenuen 
halki Kirindyn suojelualueelle. 

Baobab avenue on Madagaskarin kuuluisin nähtävyys ja 
vanhimmat puut ovat yli tuhatvuotiaita.  Voi olla, että ryh-
mämme kädet eivät yhdessäkään riitä yksittäisen puun 
ympäri! 

Alueen suurimman apinanleipäpuun vierellä olevalle 
pikkukylälle on valmistunut juuri perusmukavuuksilla 
varustettu erämaahotelli. Voimme seurata maalaiskylän 
askareita illan hämärtyessä ja kuvata tähtien syttymistä 
baobab-jättiläisten ylle - ilman valosaastetta. 

Madagaskarin kiertomatka
29.9.-17.10.2019
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Ensimmäisenä iltana tulee tarjoutumaan mahdollisuus vierailla yöretkellä myös lähei-
sellä Kirindin suojelualueella. 

Majoittuminen: Relais du Kirindy 

Ke 2.10.2019. Kirindy - Bekopaka (A, P)
  
Aamuvarhaisella teemme retken Kirindyn yksityiselle, 
noin 100 km2:n reservaatille. Alue suojelee Madagaska-
rin harvinaista, kuivaksi kaudeksi lehtensä pudottavaa 
metsätyyppiä. Luontotyypistä ja sen omintakeisesta la-
jistosta on jäljellä enää kolme prosenttia. Pysähdymme 
suojelualueella olevalle lähinnä tutkijoiden käyttämälle 
metsänvartijan majalle, josta käsin teemme pienen aa-
muretken metsäpoluille. Monipuolisen linnuston ohella 
kohtaamme ehkä ensimmäisen sifakalajin, sekä hyväl-
lä onnella jopa Madagaskarin suurimman petoeläimen 
fossan. 

Sitten on aika suunnata kuoppaisia erämaareittejä koh-
ti pohjoista. Tiet ovat huonoja ja maisemat erämaisia. 
Ohitamme matkan aikana myös monia perinteisiä maa-

laiskyliä ja paikallisia ihmisiä omissa askareissaan. Päivän pitkä ajomatka tulee ole-
maan täynnä tapahtumia auton ulkopuolella ja matkanteko onkin perinteisen sanon-
nan mukaan osa ”perillä olemisesta”, jossa aika harvoin tulee pitkäksi. 

Lokakuussa on edelleen kuiva kausi, ja tieura kohtuullisessa ajokunnossa. Välillä 
ajonopeus silti tippuu minimiin, ja matkanteko muistuttaa offroad-ajoa. 

Keskipäivällä saavumme Belo-Tsihiribinan erämaakaupunkiin, josta löytyy länsimai-
sillekin soveltuva lounasravintola. Kuvauspysähdyksistä huolimatta tavoittelemme 
illan hämärtymiseen mennessä perille Bekopakan kylälle. 

Majoitumme Tsingyn alueen parhaaseen erämaahotel-
liin, jonka ravintolasta ja uima-altailta avautuu kaunis 
metsäinen näköala. Auringonlaskun jälkeen hotellin pi-
hamaalta voimme ehkä löytää myös matkan ensimmä-
set kameleontit. Liskot ovat havaittavissa helpoiten illan 
pimennyttyä.

Majoittuminen: Soleil Du Tsingy, 
http://www.soleildestsingy.com
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To 3.10.2019. Tsingy de Bemarahan maailmanperintöalue ja kansallispuisto (A)

Maasturisafarin tavoitteena on vierailu Tsingy de Bema-
rahan kansallispuistossa, joka on samalla Madagaska-
rin ensimmäinen maailmanperintöalue. Sadan kilomet-
rin pituinen kalliomuodostelma on yksi Madagaskarin 
suurimmista ja kansainvälisesti merkittävin suojelualue. 
Siinä yhdistyy sekä ainutlaatuinen geologia, eliölajisto 
että kulttuurihistoria. Alue on tullut matkailijoiden tietoi-
suuteen vasta viimeisten viidentoista vuoden aikana kal-
lioille rakennetun retkeilyreitin myötä. Vielä nykyisinkin 
alueella vierailee vuodessa vain noin 7 000 matkailijaa, 
joista ehkä neljännes ulkomaalaisia. 

Tsingy on kokonaisuudessaan valtaisia kalkkikivimas-
siivi, joka on muotoutunut miljoonien vuosin kuluessa, 
osin aikana, jolloin seutu on ollut veden vallassa. Nyt 
sen tunnusomaisin maisema on laaja karstialue, jossa 
silmänkantamattomana jatkuvat, jopa 60 metrin korkui-
set terävät kalkkikivipinaakkelit seuraavat toisiaan. Vä-
leissä on kapeita kanjoneita, kanjoneiden varsilla laajoja 
luolia, metsäisiä kallioiden ympäröimiä saarekkeita – ja 
mitä mainioin ympäristö monien lemureiden taitaville 
hyppynäytöksille. Tsingyn kansallispuistossa on mahdol-
lisuus tavata jopa 11 eri lemurilajia! 

Aloitamme päivän auringonnousun veneretkellä Ma-
nambolojoella. Safariajon jälkeen hiljainen veneretki 
on aistien nautintoa: voimme kaikessa hiljaisuudessa 
seurata mustakaijojen aamukonserttia ja bongata ehkä 
jopa harvinaisen madagaskarinmerikotkan jokivarresta 
kohoavilta Tsingyn jyrkänteiltä. 

Keskipäivän siestan jälkeen vierailemme eteläisillä Pikku-Tsingyn retkipoluilla. Täällä 
on kiehtovien pienmaisemien ohella hyvät mahdollisuus myös lemurien ja sifakoiden 
kohtaamiseen. 

Majoittuminen: Soleil du Tsingy. 

Pe 4.10.2019. Tsingy de Bemarahan maailmanperintöalue ja kansallispuisto (A)

Lähdemme koko päivän retkelle Suuren Tsingyn poluille. Tänään käytettävä reit-
ti edellyttää hyvää peruskuntoa ja tasapainoa. Lisäksi reittiä ei sovellu korkean tai 
ahtaan paikan kammoisille. Reitillä on kanjonin ylittävä riippusilta ja välillä polku 
laskeutuu kapean rotkokanjonin pohjalle. Lisäksi matkalla on joitakin lyhyitä luolia, 
joista osassa on edettävä joitakin metrejä kumartuneena/kontaten. Palkintona pe-
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rillä on huikeat näköalat. Vaikka reitti on haastava, niin 
se soveltuu silti kaikille peruskuntoisille henkilöille, jotka 
nämä asiat tiedostavat. 

Niille, joille kiipeilyt ja luolat ovat liian haastavia, on 
mahdollista saapua suuren Tsingyn laidalla olevalle 
näköalapaikalle seuraamaan auringonnousua pinaak-
kelivuoriston ylle. Lähdemme ennen auringon nousua 
ja palaamme takaisin puolenpäivän jälkeen. Iltapäivän 
vietämme palautuen maisemahotellin uima-altaalla ja 
terassilla. 

Vaihtoehtoisesti halukkaat voivat viettää leppoisaa va-
paapäivää hotellin upeissa maisemissa ja uima-altaalla. 
Lisäretkikohteena lodgelle jääville on mahdollista sopia 
myös vierailusta läheisellä Bekopakan kylällä seuraa-
massa ihmisten aamuaskareita. 

Iltapäivällä rentoudumme lodgen maisema-altailla au-
ringonlaskusta nauttien. 

Majoittuminen: Soleil du Tsingy. 

La 5.10.2019 Bekopaka - Morondava (A)

Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle Moronda-
vaan. Nautimme lounaan jo tutussa Belo-Tsihiribinan 
erämaakaupungissa ja tavoittelemme iltavaloihin men-
nessä kuuluisalle apinanleipäpuiden avenidalle. Puiden 
siluetit luovat vastavalomaisemaan aivan uudenlaisen 
ilmeen. 

Auringon laskettua matkailijat jatkavat matkaansa ja jät-
tiläisten avenida alkaa hiljentyä. Halukkailla on mahdol-
lisuus jäädä odottelemaan tähtien ja linnunradan sytty-
mistä apinanleipäpuiden ylle. 

Yöksi jatkamme Morondavan kylän edustalla oleville rantadyyneille rakennetussa 
rantahotellissa. 

Majoittuminen: Hotel Palisandre Resort & Spa

Su 6.10.2019.  Morondava - Antananarivo - Tulear - Ifaty (A, P)

Aamulla kannattaa olla jalkeilla jo auringonnousun aikaan. Auringon noustessa pai-
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kalliset kalastajat nimittäin ovat lähdössä sankoin joukoin kalastamaan purjeiden 
kuljettamilla piroque-kanooteilla. Aamupäivällä palaamme takaisin lentokentälle ja 
lennämme seuraavaan kohteeseemme Tuleariin. 

Tulear on vilkas rannikkokaupunki, mutta jatkamme matkaa edelleen pohjoisempana 
olevaan Ifatyn pieneen kalastajakylään. Majoitumme Mosambikin kanaalin rannalle, 
dyyneille rakennettuun Dunes de Itatyn rantahotelliin. Viime vuonna pieni hiekkatie 
Tulearista vaihtui hyväkuntoiseksi asfalttitieksi, mutta elämä kylässä jatkuu edelleen 
perinteiseen tapaan. 

Rantalomailun ohella paikka tarjoaa monia kiinnostavia aktiviteetteja. Illalla rannassa 
on mukava seurata, kun kalastajat purjehtivat piroque-kanooteillaan kotiin kalastus-
retkiltään. Myös kylänraitin tunnelma vie ajatuksen helposti ajassa taaksepäin.

Majoittuminen: Dunes de Ifaty -Hotelli. 

Ma 7.10.2019. Ifaty (A, P)  

Aamuvarhaisella lähdemme linturetkelle läheiselle Re-
nialan suojelualueellee, joka on harvinaisen luonnonti-
laisena säilynyt esimerkkikohde kuivista piikkimetsistä. 
Retkelle lähdetään perinteitä vaalien: aamun hämärissä 
hotellimme ”taksitolpalla” odottavat autojen sijaan härät 
vankkureineen. Normaalin päiväretken sijaan teemme 
etenkin lintuihin painottuneen ja vain pienien ryhmien 
kanssa onnistuvan yksityisen aamuretken. 

Näemme monia endeemisistä lintulajeja, kuten useita 
vanga-lajeja. Erikoisuuksiin kuuluvat myös uhanalainen 
pyrstömarhi ja arokyyhkyrääkkä, joiden etsinnässä käy-
tämme erillisiä jäljittäjiä. Lintujen ohella voimme toki 
tutustua myös eksoottiseen kasvillisuuteen, kuten yli tu-
hat vuotta vanhoihin apinanleipäpuujättiläisiin. Joissakin 
puissa on vielä nähtävissä myös ”tikapuut”, joita käyttä-
en kyläläiset ovat hakeneet puista hedelmiä.

Iltapäivän vietämme omatoimisesti rantahotellin palve-
luista nauttien. 

Majoittuminen: Dunes de Ifaty -Hotelli.    

Ti 8.10.2019 Ifaty (A, P)

Aamupäivällä teemme piroque-kanooteilla retken läheiselle kalastajakylälle, jossa 
voimme seurata maalaiskylän arkea ja odotella ensimmäisten kalastajien paluuta 
takaisin mereltä. Kyläelämä Ifatyn rannikolla on vilkasta ja tutustuminen paikalliseen 
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elämään on hyvin välitöntä. 

Iltapäivä on jälleen vapaata ohjelmaa rantalodgella tule-
vaan intensiivisempään kuvauskohteeseen latauen.     

Majoittuminen: Dunes de Ifaty -Hotelli.     

Ke 9.10.2019 Tulear - Fort Dauphin - Berentyn yksityinen suo-
jelualue (A, P)

Matkamme jatkuu tänään lentäen aivan Madagaskarin 
eteläkärjessä olevalle Berentyn suojelualueelle. Matka 
alkaa suoralla lennolla Fort Dauphinin kaupunkiin. 

Fort Dauphinista lähdemme suoraan ajomatkalle kohti 
Berentyä. Maisema vaihtuu rannikon rehevistä metsistä 
sisämaan kuiviin piikkimetsiin tarjoten upeita maisemia. 
Ajotie kulkee pienten kylien halki ja matkalla pysähtelem-
me milloin seuraamaan riisipeltojen kyntämistä härkä-
pareilla tai kuvaamaan polttopuukuormia päänsä päällä 
kantavia malakasi-naisia. Noin kolmen tunnin ajomat-
kan jälkeen maisema vaihtuu valtaviksi sisal-viljelmiksi, 
joita jatkuu aina Berentyn suojelualueen laidalle saakka. 

Berenty on kuuluisa kissamakeista ja lakkisifakoista 
- molemmat ovat ehdottomasti kolmen kiehtovimman 
lemurilajin joukossa. Edelleen nämä ovat lajeja, joiden 
näkemiseen ja kuvaamiseen ei tarjoudu mahdollisuuksia 
Madagaskarin  normaalilla turistireitillä pääkaupungista 
länsirannikolle Tuleariin. Niiden vuoksi on lennettävä 
saarivaltion eteläosiin. Vaiva kuitenkin kannattaa, sillä 
samalla pääsemme tutustumaan myös hyvin omintakei-
seen kulttuuriin.  
  

Kissamakien päivä alkaa aina auringonotolla. Ne nousevat näkyvälle paikalle ja aset-
tuvat vatsa aurinkoon imeäkseen nousevan auringon lämmön lihastensa notkistami-
seksi. Myöhemmin ne sitten liikkuvat lodgen tuntumassa lajityypillisesti kissamaiset 
poikkijuovaiset hännät pystyssä sojottaen. Kissamaki on hyvin tuttavallinen, ja mo-
nesti niitä voi seurata vain muutaman metrin etäisyydeltä. Matkamme ajankohtana 
emoilla on monesti selässään myös parin viikon ikäiset poikaset.
Berentyssä majoitumme aivan suojelualueen keskelle ja voisi jopa sanoa, että eläimet 
tulevat ennemmin katsomaan majatalon asukkaita kuin päinvastoin! Pitkin päivää eri 
puolilla lodgea tapahtumat seuraavat toisiaan. 

Toinen Berentyn ylpeys on lakkisifaka. Alueella on muutamia perheryhmiä, joiden 
vuorokautiset liikkeet toistuvat lähes samalla kaavalla päivästä toiseen. Ylittäessään 
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isompia aukioita sifakat laittavat tanssiksi! Seurailemme 
perheiden liikkeitä, ja meillä on hyvä mahdollisuus osua 
paikalle, kun perhekunta lähtee kevyesti tanssien ylittä-
mään punaisia hiekkakenttiä. 
Uutena kohteena Berentyssä on erittäin kuvauksellinen 
piikkimetsä, jossa on hyvät mahdollisuudet puusta toi-
seen hyppivien sifakoiden kuvaamiseen. Illan yöretkellä 
tutustumme seudun yöaktiivisiin lemureihin sekä kame-
leonttilajeihin. 

Majoittuminen: Berenty lodge. 

To 10.10.2019 Berentyn yksityinen suojelualue (A, P)  

Vietämme koko päivän Berentyn lodgen ympäristössä 
retkeillen. Tämä on harvoja paikkoja Madagaskarilla, 
jossa liikkuminen myös suojelualueella on vapaata. Lin-
nuista ja kuvaamisesta kiinnostuneet voivat turvallisesti 
kulkea heti lodgen takapihalta alkavassa galleriametsäs-
sä, tarkkailla lintuja tai seurailla sypaattisten lemurien 
touhuja. Metsässä on myös hedelmänsyöjälepakoiden 
yhdyskunta.  

Käytössämme on silti myös luonto-opas, ja halukkailla 
on mahdollisuus osallistua koko päiväksi myös ohjattuun 
retkeilyyn. Parasta täällä on silti eläinten läheisyys. Toisi-
naan riittää, että vääntäytyy oman majoitusmökin teras-
sille tekemään tuttavuutta kissamakien kanssa. Olem-
me kartoittaneet esimerkiksi sifakaperheiden liikkeitä 
lodgen ympäristössä ja aamupäivien retkiohjelma on 
laadittu siten, että mahdollisuudet tanssivien sifakoiden 
suhteen voidaan maksimoida. Vastaavasti jotkin kohteet 
ovat parhaimmillaan auringonlaskun aikaan; täälläkin 
tarkemmalla paikkatiedolla on mahdollisuus päästä nä-

kemään mahdollisimman paljon kohteen ainutlaatuista lajistoa ja niiden käyttäyty-
mistä. 

Uusi ulottuvuus retkeilyssä on yösafarit. Illan hämärtyessä esimerkiksi hiiri- ja hoikka-
makit tulevat ulos koloistaan ja pienellä ryhmällä voimme päästä katsomaan pienten 
nappisilmien tuijotusta aivan lähietäisyydeltä. 

Majoittuminen: Berenty lodge. 
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Pe 11.10.2019 Berenty - Fort Dauphin (A, P)  

Toinen retkipäivä Benrentyn leppoisassa sifakaparatiisissa retkeillen ja oleskellen. 
Alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn sekä rehevissä galleriametsissä 
että piikkimetsissä - tai lemurien tarkkailuun aivan lodgen pihapiirissä. 

Tai retkiin uusilla kohteilla lähistön piikki- tai galleriametsissä. Iltapäivän lopulla läh-
demme paluumatkalle takaisin Fort Dauphinin kaupunkiin.  

Majoittuminen: Croix Du Sud tai vastaava

La 12.10.2019 Fort Dauphin - Antananarivo (A, P)

Madagaskarilla on varauduttava aina lentoaikataulujen 
muutoksiin, joskus myös lyhyellä varoitusajalla. Tällä het-
kellä paluulentomme pääkaupunkiin tulee lähtemään 
heti aamulla. 

FTU TNR 0820 0930

Antananarivoon saapumisen jälkeen jäämme kuitenkin 
vielä yöksi pääkaupunkiin ja samalla voimme tutustua 
ensi kertaa myös Antananarivon nähtävyyksiin ja käsi-
työläismyymälöihin. 

Majoittuminen: Tamboho hotel tai vastaava. 

Su 13.10.2019.  Antananarivo - Andasibe (A, P)

Kiertomatkamme viimeisenä kohteena vierailemme saarivaltion itärannikon sade-
metsissä. Lähdemme heti aamulla neljän tunnin ajomatkalle kohti Andasiben kansal-
lispuistoa. Matka kulkee tällä kertaa vuoristoisissa maisemissa. 

Andasiben vuoristosademetsät ovat kuuluisia lemureista ja kameleonteista, mutta 
erityisesti kiinnostuksen kohteena on suurin puoliapinalaji Indri. Lajisto on muutoinkin 
täysin poikkeava aikaisempiin kuiviin luontotyyppeihin verrattuna. 

Ajomatkalla pysähdymme matelijapuistoon tutustumaan Madagaskarin rikkaaseen 
kameleontti- ja liskolajistoon. Samalla tämä on myös hyvä paikka saada lähikuvia 
monista harvinaisista lajeista. Pääsemme aitauksiin sisälle, joten voimme kuvata 
kohteita luontaisilla taustoilla. 
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Andasiben kansallispuisto on yksi edustavimmista sa-
demetsäpuistoista, noin 900-1200 metrin korkeudelle 
sijoittunut näyte Madagaskarin vuoristosademetsiä. Met-
sissä on runsaasti epifyyttejä, satoja orkideoja sekä rikas 
linnusto. 

Majoittuminen: Sahatandra Lodge tai vastaava

Ma 14.10.2019.  Andasibe (A, P)

Andasiben noin 170 km2:n kansallispuisto koostuu use-
ammasta osa-alueesta ja niillä on runsas polkuverkosto 
koluttavana. 

Lähdemme aamuretkelle hämärän vielä peittäessä mai-
semaa, sillä alueen tunnetuin lemuri, indri, aloittaa revii-
rihuutonsa pian auringonnousun jälkeen.  Vierailemme 

esimerkiksi samoilla reviireillä, joissa indrejä on kuvattu BBC:n Madagaskar-doku-
mentteihin. Parhaimmillaan olemme saaneet tutustua pienen ryhmäkokomme an-
siosta tähän viidakon harvinaiseen kuninkaalliseen  vain muutaman metrin etäisyy-
deltä.   
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Vaikka indrit ja muut lemurit helposti ovat retkiemme 
pääkohteina, viidakkopoluilla kohtaamme myös paljon 
monenlaista muuta kiehtovaa kulkijaa. Kuten isokokoisia 
kameleontteja, lehteä muistuttavia gekkoja, tenrekkejä 
tai erikoisia hyönteisiä. Retket on suunniteltu peruskun-
toisille matkustajille ja liikkuminen metsässä tapahtuu 
poluilla. Etenemisemme on hidasta, jolloin jokainen pe-
ruskuntoinen pysyy hyvin matkassa mukana.   

Vuoristosademetsässä tarkka retkiohjelma sovitaan 
aina vasta paikanpäällä kulloisetkin olosuhteet huomi-
oiden. Esimerkiksi indrit jäävät helposti näkemättä, jos 

ensimmäisenä retkipäivänä sataa runsaasti vettä. Toisena retkipäivänä voimmekin 
joissakin tapauksissa palata uudelleen samoille kohteille, jos ensimmäiset yritykset 
eläinten löytämiseksi eivät ole onnistuneet. Tai jos ensimmäinen retkipäivä on ollut 
menestyksellinen, voimme jatkaa toisena päivänä uusien aiheiden pariin. 

Luontokohteiden ohella Andasiben kylänraitti on erittäin kuvauksellinen ja autentti-
nen tutustumiskohde. 

Iltaretket ovat myös tärkeä osa Andasiben retkeilyä. Tuolloin kohteena ovat yöaktiivi-
set lemurilajit ja kameleontit. Monesti myös kameleonttien havainnointi on helpointa 
juuri yöllä taskulampun valossa. Yleensä iltaretket tehdään seudun päätiellä kävellen, 
mutta matkoillamme olemme yleensä valinneet myös otsalamppujen valossa tehtävi-
en iltaretkien kohteeksi tunnelmallisemmat sademetsäpolut. 

Majoittuminen: Sahatandra Lodge tai vastaava. 

 
Ti 15.10.2019.  Andasibe - Antananarivo (A, P)

Yksi Andasiben kiehtovimmista kuvauskohteista on nk. lemurisaari, jossa pääsemme 
tutustumaan villeihin, mutta ruokinnan turvin luonnontilaisella saarella pidettäviin 
lemureihin lähietäisyydeltä. Uteliaimmat tulevat tekemään ehkä tuttavuutta jopa olka-
päällä istuen. Toisaalta täällä on mahdollista harjoitella myös lemurien lentokuvausta. 

Kuvauksellisen aamupäivän jälkeen lähdemme paluumatkalle takaisin pääkaupun-
kiin. Ajomatkalla voimme silti edelleen tehdä joitakin pysähdyksiä ja tutustua esimer-
kiksi matkanvarrella nähtävään perinteiseen tiilien valmistukseen. 

Pääkaupungissa majoitumme nyt keskustan tuntumaan. 

Majoittuminen: Palissande Hotel tai vastaava. 
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Ke 16.10.2019 Antananarivo - Istanbul (A) 

Vapaa aamupäivä pääkaupungissa. Puolenpäivän aikaan on aika suunnata lentoken-
tälle paluumatkaa varten. 

Lentomme Istanbulin kautta lähtee klo 15.55.

TK161 TNR IST 15.55 0455 
Vaihto 3h 35 min
TK1761 IST HEL 0830 1155

To 17.10.2019 Istanbul - Helsinki 

Saavumme Helsinkiin sunnuntaina 17.10.2019 klo 11.55.


