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Suomen Kuvausmatkat oy

MADAGASKARIN KIERTOMATKA 2022
Aika: 		
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinta: 		

Pe 14.10. - Ti 1.11.2022
19 pv
11 henkilöä + matkanjohtaja
7.420 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:
Täysihoito/Puolihoito matka- 		
		ohjelman mukaisesti:
		
A=aamiainen, L= lounas, 			
		P=päivällinen
Lennot:
Kansainväliset lennot:
		• Helsinki - Antananarivo
		• Antananarivo – Helsinki

Lennot:
Kotimaanlennot:
		• Antananarivo - Morondava
		• Morondava - Antananarivo
		• Antananarivo - 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 valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj
Esitteen kuvat aikaisemmilta matkoilta: Jouni Klinga
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Madagaskarin kiertomatka:
kissamakit ja kameleontit
Kiehtovien lemurien asuttama Madagaskar on luonnonystävän ihmemaa, joka on edelleen varsin huonosti tunnettu. Luontomatkailu on vasta kehittymässä, mutta luontokohteet tarjoavat parastaan.
Madagaskarin kiertomatka tutustuttaa yhteen maailman suurimmista saarista, jonka luonto ja kulttuuri ovat
eristyneisyyden ansiosta hyvin ainutkertaisia. Saarivaltion eri osissa tavataan hyvin toisistaan poikkeavia luontotyyppejä. Idässä sijaitsevat Madagaskarin trooppiset
sademetsät, länsiosissa savannimaiset, jättiläismäisten
apinanleipäpuiden metsiköt ja etelässä kuivat piikkipensastot. Maan keskiosia puolestaan värittävät vuoristot
rinteille pengerrettyine riisiviljelmineen. Länsirannikolla
Mosambikin kanaalin rannoilla matkailijaa odottavat valkoiset hiekkadyynit. Ja jälleen uutena ääripäänä Tsingyn
maailmanperintöalue yllättää veitsenterävillä kalkkikivipinaakkeleilla, geologisilla muodostelmalla, joka jatkuu silmänkantamattomaan.
Madagaskar on myös kulttuurinsa puolesta vastakohtaisuuksien maa. Pääkapungissa 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 Madagaskarilla. Matelijoista tunnetuin ryhmä on väriään vaihtavat kameleontit. Niitä 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 nisäkäslajistosta 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, toisaalta pääsemme nauttimaan myös kissamakien auringonotosta. Eikä lakkisifakoiden tanssinäytöksille löydy vertailukohdetta. Kuljemme lemurien matkassa niin päivällä kuin yöllä. Osaan voimme tehdä tuttavuutta heti lodgen
terassilla, toisista näemme vain vilahduksia otsalamppujen valossa.
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Madagaskarin kiertomatka jakaantuu kolmeen erilaiseen
osioon. Matka alkaa maasturisafarilla länsirannikon erämaihin ja Tsingyn maailmanperintöalueelle. Käytössämme
ovat ilmastoidut maasturit (Landcruiser tai vastaava), ja
matkustusmukavuuden ylläpitämiseksi kussakin autossa
on vain kolme matkustajaa. Näin voimme liikkua ja pysähdellä kuvaamaan sujuvasti. Erikoisista kalkkikivipinaakkeleista ja luolista tunnetulla Tsingyn alueella vierailee
vuosittain noin 7000 matkustajaa ja heistä suurin osa
madagaskarilaisia.
Matkan varrella on myös Madagaskarin arvokkain kansallismaisema: jättiläismäisten apinanleipäpuiden rivistöt.
Tähän klassiseen kuvauspaikkaan voi tutustua vain maasturisafarilla. Yksi vaikuttavimmista elämyksistä on seurata
tähtien syttymistä baobab-puiden yllä.
Maasturiretken jälkeen levähdämme pari yötä Morondavan
rannikolla, jossa voimme tutustua myös mangrovemetsiin.
Toisena pääkohteena lennämme maan aivan etelärannikolle. 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.
Berentyn kuuluisuus ovat tanssivat sifakat. Tämä on ainut paikka koko saarivaltiossa
seurata lakkisifakoiden hämmästyttävää tanssia punaisella hiekalla. Alueella 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, itäisiin sademetsiin. Retki alkaa ajomatkalla pääkaupunki Antananarivosta itään. Andasiben
kansallispuiston ja yksityisten suojelualueiden ikonilaji on hännätön indri, maan
suurin lemurilaji. Suomen Luonnonsuojeluliitto on myös vahvasti mukana indrien kotimetsien suojeluhankkeissa Andasibessa. Sademetsissä pääsemme seuraamaan
myös muun muassa useita kameleonttilajeja ja teemme retkiä myös taskulamppujen
valossa yöllä. Ne tarjoavat aina uutta lajistoa: endeemisiä gekkoja, yöaktiivisia lemurilajeja tai vaikkapa eksoottisia siilimäisiä tanrekkeja. Sademetsäretken ykköslajina
on kuitenkin valloittava indri, jonka toisinaan saamme houkuteltua laskeutumaan
alas sademetsän latvustosta.
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Madagaskarin kiertomatka
14.10.-1.11.2022
Muutokset ohjelmassa ja ilmoitetuissa lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Pe 14.10.2022 Helsinki – Antananarivo
Matka alkaa varhain aamulla Helsinki-Vantaan lentokentältä ja illaksi saavumme
Madagaskarin pääkaupunkiin Antananarivoon. Tällä hetkellä sujuvimman lentoyhteyden Madagaskarille tarjoaa Air France.
HEL CDG 0615 0820
CDG TNR 1050 2225
Varaamme silti oikeuden lentoreitin tarkistukseen ennen matkaa.
Saapuminen Antananarivon lentokentälle illalla 14.10.2022. Kahdeksi ensimmäiseksi yöksi majoitumme lentokentän lähellä pienen metsälön keskellä olevaan Au
Bois Vert -hotelliin.
Majoittuminen: Hotel Au Bois Vert tai vastaava.
La 15.10.2022 Antananarivo (A, L, P)
Vapaapäivä Antananarivossa. Tällä hetkellä maahan saavuttaessa tulee odottaa hotellissa lentokentällä otetun PCR-testin tulosten valmistumista. Jos tämä ehto pois-
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tuu syksyyn mennessä, niin silloin käytämme ensimmäisen päivän tutustuen Antananarivon kaupunkiin ja kaupungin laidalla oleviin kosteikkoihin.
Majoittuminen: Hotel Au Bois Vert tai vastaava.
Su 16.10.2022 Antananarivo - Morondava (A, L, P)
Varhain aamulla siirrymme lentokentälle odottelemaan
aamulentoa aivan Madagaskarin länsirannikolla olevaan
Morondavan pikkukaupunkiin.
Morondava on lähtöpiste Tsingy de Bemarahan maailmanperintöalueelle tehtävälle maasturisafarille. Reittimme kulkee aluksi kuuluisan apinanleipäpuiden avenuen
halki Kirindyn suojelualueelle.
Baobab avenue on Madagaskarin kuuluisin nähtävyys
ja vanhimmat puut ovat yli tuhatvuotiaita. Voi olla, että
ryhmämme kädet eivät yhdessäkään riitä 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.
Majoittuminen: Relais du Kirindy
Ma 17.10.2022 Kirindy (A, L, P)
Aamuvarhaisella lähdemme retkelle Kirindyn yksityiselle,
noin 100 km2:n reservaatille. Alue suojelee Madagaskarin harvinaista, kuivaksi kaudeksi lehtensä pudottavaa
metsätyyppiä. Luontotyypistä ja sen omintakeisesta lajistosta on jäljellä enää kolme prosenttia. Retkemme alkaa
suojelualueella olevalta lähinnä tutkijoiden käyttämältä
metsänvartijan majalta, josta lähtee lukuisia metsäpolkuja. Monipuolisen linnuston ohella kohtaamme ensimmäiset lemurilajit ja hyvällä onnella myös Madagaskarin
suurimman petoeläimen fossan.
Aamuretken jälkeen palaamme viettämään lounasssiestaa lodgelle ja iltapäivällä palaamme uudelleen Kirindyyn. Illan pimennyttyä retkemme jatkuu otsalamppujen
valossa yöaktiivisten lemurien ja kameleonttien jäljillä, ennen kuin palaamme majapaikkaan päivälliselle. Majoittuminen: Relais du Kirindy
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Ti 18.10.2022 Kirindy - Bekopaka (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen on aika suunnata kuoppaisia erämaareittejä kohti pohjoista. Tiet ovat huonoja ja maisemat erämaisia. Ohitamme matkan aikana myös monia
perinteisiä maalaiskyliä ja paikallisia ihmisiä omissa askareissaan. Päivän pitkä ajomatka tulee olemaan täynnä tapahtumia auton ulkopuolella ja matkanteko onkin
perinteisen sanonnan 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 länsimaisillekin soveltuva lounasravintola. Kuvauspysähdyksistä huolimatta tavoittelemme
illan hämärtymiseen mennessä perille Bekopakan kylälle.
Majoitumme Tsingyn alueen parhaaseen erämaahotelliin, jonka ravintolasta avautuu kaunis metsäinen näköala. Auringonlaskun jälkeen hotellin pihamaalta voimme ehkä löytää myös matkan
ensimmäset kameleontit. Liskot ovat havaittavissa helpoiten illan pimennyttyä.
Majoittuminen: Soleil Du Tsingy tai Olympe Bemaraha.

Ke 19.10.2022. Tsingy de Bemarahan maailmanperintöalue ja kansallispuisto (A, L, P)
Maasturisafarin tavoitteena on vierailu Tsingy de Bemarahan kansallispuistossa, joka on samalla Madagaskarin ensimmäinen maailmanperintöalue. Sadan kilometrin pituinen kalliomuodostelma on yksi Madagaskarin
suurimmista ja kansainvälisesti merkittävin suojelualue.
Siinä yhdistyy sekä ainutlaatuinen geologia, eliölajisto
että kulttuurihistoria. Alue on tullut matkailijoiden tietoisuuteen vasta viimeisten viidentoista vuoden aikana kallioille rakennetun retkeilyreitin myötä. Vielä nykyisinkin
alueella vierailee vuodessa vain noin 7 000 matkailijaa,
joista ehkä neljännes ulkomaalaisia.
Tsingy on kokonaisuudessaan valtaisia kalkkikivimassiivi, joka on muotoutunut miljoonien vuosin kuluessa, osin aikana, jolloin seutu on ollut veden vallassa. Nyt sen
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tunnusomaisin maisema on laaja karstialue, jossa silmänkantamattomana jatkuvat, jopa 60 metrin korkuiset
terävät kalkkikivipinaakkelit seuraavat toisiaan. Väleissä on kapeita kanjoneita, kanjoneiden varsilla laajoja
luolia, metsäisiä kallioiden ympäröimiä saarekkeita – ja
mitä mainioin ympäristö monien lemureiden taitaville
hyppynäytöksille. Tsingyn kansallispuistossa on mahdollisuus tavata jopa 11 eri lemurilajia!
Aloitamme päivän auringonnousun veneretkellä Manambolojoella. 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 tai Olympe Bemaraha.
To 20.10.2022. Tsingy de Bemarahan maailmanperintöalue ja kansallispuisto (A, L, P)
Lähdemme koko päivän retkelle Suuren Tsingyn poluille. Tänään käytettävä reitti 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 perillä 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 pinaakkelivuoriston ylle. Lähdemme ennen auringon nousua ja palaamme takaisin lounasaikaan.
Iltapäivän vietämme palautuen maisemahotellin uima-altaalla ja terassilla.
Vaihtoehtoisesti halukkaat voivat viettää leppoisaa vapaapäivää hotellin upeissa
maisemissa ja uima-altaalla.
Majoittuminen: Soleil du Tsingy tai Olympe Bemaraha.
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Pe 21.10.2022 Bekopaka - Morondava (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle Morondavaan. Nautimme lounaan jo tutussa Belo-Tsihiribinan
erämaakaupungissa ja tavoittelemme iltavaloihin mennessä kuuluisalle apinanleipäpuiden avenidalle. Puiden
siluetit luovat vastavalomaisemaan aivan uudenlaisen
ilmeen.
Auringon laskettua matkailijat jatkavat matkaansa ja jättiläisten avenida alkaa hiljentyä. Halukkailla on mahdollisuus jäädä odottelemaan tähtien ja linnunradan syttymistä apinanleipäpuiden ylle.
Yöksi jatkamme Morondavan kylän edustalla oleville rantadyyneille rakennetussa
rantahotellissa.
Majoittuminen: Hotel Palisandre Resort & Spa
La 22.10.2022. Morondava (A, L, P)
Vapaapäivä Morondavassa. Pitkän ajomatkan jälkeen on
miellyttävä rentoutua Mosambikin kanaalin rannalla olevassa rantahotellissa. Aamulla kannattaa silti olla jalkeilla jo auringonnousun aikaan. Auringon noustessa paikalliset kalastajat nimittäin ovat lähdössä sankoin joukoin
kalastamaan purjeiden kuljettamilla piroque-kanooteilla.
Iltapäivällä on mahdollisuus osallistua kanoottiretkelle
läheisiin mangrovemetsiin.
Majoittuminen: Hotel Palisandre Resort & Spa
Su 23.10.2022. Morondava - Antananarivo (A, P)
Rauhallisen aamun jälkeen iltapäivällä lennämme takaisin pääkaupunkiin Antananarivoon. Matkamme jatkuu heti seuraavana aamuna, joten majoitumme lähelle lentokenttää. Iltapäivän lopulla pääsemme silti jälleen tutustumaan malakasilaiseen
elämänmenoon myös pääkaupungissa.
Majoittuminen: Hotel Au Bois Vert tai vastaava.
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Ma 24.10.2022 Antananarivo - Fort Dauphin - Berentyn yksityinen suojelualue (A, P)
Aamupäivällä palaamme takaisin lentokentälle ja jatkamme lentäen aivan Madagaskarin eteläkärjessä olevaan 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 pysähtelemme milloin
seuraamaan riisipeltojen kyntämistä härkäpareilla tai
kuvaamaan polttopuukuormia päänsä päällä kantavia
malakasi-naisia. Noin kolmen tunnin ajomatkan 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 omintakeiseen kulttuuriin.
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.
Majoittuminen: Berenty lodge.
Ti 25.10.2022 Berentyn yksityinen suojelualue (A, L, P)
Täysi retkipäivä lodgen ympäristössä. Kissamakien päivä alkaa aina auringonotolla. Ne nousevat näkyvälle paikalle ja asettuvat vatsa aurinkoon imeäkseen nousevan
auringon lämmön lihastensa notkistamiseksi. Myöhemmin ne sitten liikkuvat lodgen tuntumassa lajityypillisesti
kissamaiset poikkijuovaiset hännät pystyssä sojottaen.
Kissamaki on hyvin tuttavallinen, ja monesti niitä voi
seurata vain muutaman metrin etäisyydeltä. Matkamme
ajankohtana emoilla on monesti selässään myös parin
viikon ikäiset poikaset.
Toinen Berentyn ylpeys on lakkisifaka. Alueella on muutamia perheryhmiä, joiden vuorokautiset liikkeet toistuvat lähes samalla kaavalla päi-
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västä toiseen. Ylittäessään isompia aukioita sifakat laittavat tanssiksi! Seurailemme
perheiden liikkeitä, ja meillä on hyvä mahdollisuus osua paikalle, kun perhekunta
lähtee kevyesti tanssien ylittämään punaisia hiekkakenttiä.
Uutena kohteena vierailemme erittäin kuvauksellisessa piikkimetsässä, jossa on
hyvät mahdollisuudet puusta toiseen hyppivien sifakoiden kuvaamiseen. Yöretkellä
samassa metsässä voimme puolestaan tavata koloistaan kömpiviä hiiri- ja hoikkamakeja. Pienellä ryhmällä voimme päästä katsomaan pienten nappisilmien tuijotusta
aivan lähietäisyydeltä.
Majoittuminen: Berenty lodge.
Ke 26.10.2022 Berenty - Fort Dauphin (A, L, P)
Toinen retkipäivä Berentyn ympäristössä. Tämä on harvoja paikkoja Madagaskarilla, jossa liikkuminen myös
suojelualueella on vapaata. Linnuista ja kuvaamisesta
kiinnostuneet voivat turvallisesti kulkea heti lodgen takapihalta alkavassa galleriametsässä, tarkkailla lintuja
tai seurailla sypaattisten lemurien touhuja. Metsässä on
myös hedelmänsyöjälepakoiden yhdyskunta.
Olemme kartoittaneet esimerkiksi sifakaperheiden liikkeitä lodgen ympäristössä ja aamulla pyrimme maksimoimaan mahdollisuuksia tanssivien sifakoiden kuvaamiseksi.
Iltapäivän lopulla ajamme seuraavan päivän aikaista lentoa varten takaisin Fort Dauphiniin.
Majoittuminen: Croix du sud
To 27.10.2022 Fort Dauphin - Antananarivo (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen lennämme pääkaupunkiin. Olemme perillä puolen päivän aikaan ja
lounaan jälkeen käymme tutustumassa kaupungin tunnettuihin käsityöläismarkkinoihin. Iltapäivän lopulla ehdimme hiukan hengähtää hotellin ympäristössä ja orientoitua
matkan seuravaa osiota varten.
Majoittuminen: Palissande Hotel tai vastaava.
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Pe 28.10.2022 Antananarivo - Andasibe (A, P)
Kiertomatkamme viimeisenä kohteena vierailemme
saarivaltion itärannikon sademetsissä. Lähdemme heti
aamulla neljän tunnin ajomatkalle kohti Andasiben kansallispuistoa. Matka kulkee tällä kertaa vuoristoisissa
maisemissa ja tilanteiden mukaan voimme pysähdellä
kuvaamaan maaseudun ja riisinviljelijöiden arkea pengerviljelyksillä.
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. Andasiben kansallispuisto on yksi edustavimmista sademetsäpuistoista, noin 900-1200 metrin korkeudelle sijoittunut näyte Madagaskarin
vuoristosademetsiä. Metsissä on runsaasti epifyyttejä, satoja orkideoja sekä rikas
linnusto. Iltaan mennessä olemme perillä Andasibessa.
Majoittuminen: Vakona tai Mantadia Lodge.
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La 29.10.2022. Andasibe (A, L, P)
Andasiben noin 170 km2:n kansallispuisto koostuu useammasta osa-alueesta ja niillä on runsas polkuverkosto
koluttavana.
Lähdemme aamuretkelle hämärän vielä peittäessä maisemaa, sillä alueen tunnetuin lemuri, indri, aloittaa reviirihuutonsa pian auringonnousun jälkeen. Vierailemme
esimerkiksi samoilla reviireillä, joissa indrejä on kuvattu BBC:n Madagaskar-dokumentteihin. Parhaimmillaan
olemme saaneet tutustua pienen ryhmäkokomme ansiosta tähän viidakon harvinaiseen kuninkaalliseen vain
muutaman metrin etäisyydeltä.
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 peruskuntoisille matkustajille ja liikkuminen metsässä tapahtuu
poluilla. Etenemisemme on hidasta, jolloin jokainen peruskuntoinen pysyy hyvin matkassa mukana.
Aamupäivän retki on täyteläinen, ja sen jälkeen vietämme väljemmän iltapäivän lodgen tuntumassa. Halukkaat
voivat silti retkeillä omatoimisesti lähipoluilla ja etsiä
esimerkiksi pihapiirin kameleontteja. Luontokohteiden
ohella Andasiben kylänraitti on erittäin kuvauksellinen
ja autenttinen tutustumiskohde.
Illan hämärtyessä lähdemme iltaretkelle, jossa kohteena ovat yöaktiiviset lemurilajit
ja kameleontit. Monesti myös kameleonttien havainnointi on helpointa juuri yöllä taskulampun valossa. Iltaretkeltä palataan takaisin päivälliseen mennessä.
Majoittuminen: Vakona tai Mantadia Lodge.
Su 30.10.2022. Andasibe (A, L, P)
Vuoristosademetsässä tarkka retkiohjelma sovitaan vasta paikanpäällä kulloisetkin
olosuhteet huomioiden. 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.
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Lähtökohtaisesti toisena retkipäivänä teemme jälleen pidemmän aamuretken, ja iltaretken uudessa kohteessa. Toisinaan iltaretkelle voidaan kuitenkin lähteä jo valoisaan
aikaan ja odotella metsässä illan hämärtymistä.
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 olkapäällä istuen. Toisaalta täällä on mahdollista harjoitella myös lemurien lentokuvausta.
Ma 31.10.2022. Andasibe - Antananarivo (A, L, P)
Rauhallisen aamun jälkeen lähdemme paluumatkalle takaisin pääkaupunkiin. Ajomatkalla voimme silti edelleen tehdä joitakin pysähdyksiä ja tutustua esimerkiksi
perinteiseen tiilien valmistukseen.
Takaisin pääkaupungissa olemme iltapäivällä. Saamme päivähuoneet käyttöömme
lentopakkausta ja virkistäytymistä varten. Päivällisen jälkeen on sitten aika suunnata
lentokentälle.
Päivähuoneet: Au bois vert
Ti 1.11.2022 Antananarivo - Helsinki
Yölento Pariisin kautta Helsinkiin.
TNR CDG 0115 1120
CDG HEL 1250 1650
Saavumme Helsinkiin tiistaina 1.11.2022 klo 16.50.
Varaamme oikeuden käytettävän lentoreitin ja aikataulujen muutoksiin.

