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                  Madagaskara  
 
                             

                                   6.maijs – 17.maijs 

 
 

Madagaskara ir sala Indijas okeānā, aptuveni 400 km attālumā no Āfrikas. Madagaskara atdalījās no 

kontinenta pirms vairākiem miljoniem gadu. Tropiskie meži, kalnu masīvi ar upēm, neaktīvi vulkāni, ļoti 

dažādi dabas skati - tas viss atrodams šajā pasakainajā zemē. Lielākā daļa Madagaskaras augu un 

dzīvnieku ir sastopami tikai tur un nekur citur pasaulē. Baobabu meži un lemūri ir pirmais, kas nāk prātā, 

pieminot šo valsti, un tas, kas ceļotājiem visvairāk paliek atmiņā, atgriežoties no Madagaskaras.   
 

  
Ieteikumi: 
 

 

- Dabas ceļojums 

 

- Nakšņošana vietējās viesnīcās un lodžās 

 

- Dabas parku apmeklējums un dzīvnieku vērošana, laivu 

braucieni, vietējās amatniecības iepazīšana 

 

- Grupu pavada vietējais angļu valodā runājošs gids, kura 

teikto tulko grupas vadītājs 

 
 
 
 

1. DIENA. SESTDIENA, 06.05. RĪGA–PARĪZE - ANTANANARIVO 

Madagaskaras ceļojuma sākums! 

                                                                         -/-/- 

05:00 tikšanas Rīgas lidostā, 07:00 lidojums Rīga–Parīze un pēc tā lidojums uz Antananarivo. Ap 22:25 

ierašanās Madagaskaras galvaspilsētā Antananarivo. Brauciens uz viesnīcu.  

Nakts viesnīcā Antananarivo. Dienā~ 40 km.     
 
 

2. DIENA. SVĒTDIENA, 07.05. ANTANANARIVO  

Madagaskaras galvaspilsēta Antananarivo                                                                           
 B/P/- 

Pēc brokastīm sāksim Antananarivo apskati jeb kā vietējie to 

sauc par Tanu. Pilsēta veidojusies uz  kalniem, kuru augstums ir 

no 1240 līdz 1470 m virs jūras līmeņa. Uz kalnu nogāzēm 

atrodas nelielas krāsainas mājas, veidojot labirintu no ieliņām, 

kāpnēm un krustojumiem. Apmeklēsim Antananarivo augšas un 

lejas pilsētu. Netālu no viesnīcas atrodas Anosy ezers, pastaiga 

gar to.   

Nakts viesnīcā Antananarivo. Dienā~ 30 km.     
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 05:00 tikšanās Rīgas lidostā, 07:00  Rīga ___08:50 Parīze, AirBaltic  2h 50min 

                                          10:50  Parīze  ___22:25 Antananarivo, Air France  10h 35min 
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3. DIENA. PIRMDIENA, 08.05. ANTANANARIVO – AMPEFI  

Lemūru parks, Ampefi pie Itasi ezera 

      B/P/- 

Pēc brokastīm dosimies ceļā ārpus Tanas. Pa ceļam vērosim 

ainavas. Lemūru parks, kur 5 hektāru lielā platībā brīvi 

pārvietojas 7 sugu lemūri.  Lieliski vieta dažādo lemūru sugu 

vērošanai viena parka teritorijā. Ambohikeli ciematā  

redzēsim, kā gatavo miniatūrus velosipēdus, kuri tiek 

eksportēti uz dažādām pasaules vietām. Ieradīsimies Ampefi 

pie Itasi ezera. Ezera platība ir 3500 ha, un tas ir trešais 

lielākais ezers Madagaskarā. No Ampefi pilsētas paveras 

pasakains skats uz vulkānisku ainavu. Šajā apvidū aug 

tomāti, ananāsi, papaijas un avokado.  

Nakts viesnīcā Ampefi. Dienā~ 125 km. 
 

4. DIENA. OTRDIENA, 09.05. AMPEFI – ANTSIRABE 

Rīsu lauki un karstie avoti  

             B/P/- 

Apmeklēsim Lili upes 22m augsto ūdenskritumu, aukstā ūdens 

geizerus Analavori, kuriem apkārt atrodas  vulkāni. Šķērsosim 

vienu no aukstākajām Madagaskaras daļām, brauksim caur 

kalnu apgabalu, šajā apkaimē tiek audzēti rīsi. Skaistas 

ainavas ar rīsu terasēm. Antsirabe tiek saukta par “ūdens 

pilsētu”, jo tajā ir daudz karsto avotu. Šeit var sastapt daudz 

rikšu. Redzēsim, kā no zebu ragiem veido dažādus 

izstrādājumus. 

Nakts viesnīcā Antsirabē. Dienā~ 155 km.     
 

5. DIENA. TREŠDIENA, 10.05. ANTSIRABE - MIANDRIVAZO  

Brauciens pa lauku teritorijām                                           

       B/P/- 

Apmeklēsim krātera ezeru Andraikiba. Tālāk dosimies uz 

Betafo, 22 km uz rietumiem no Antsirabes. Pateicoties 

arkādēm  un dzelzs kaluma rotājumiem, Betafo ir viena no 

skaistākajām  arhitektūrām. Te atrodas pirmā luterāņu 

baznīca, ko atklāja norvēģu misionāri. Betafo vecpilsētas 

apmeklējums. Brauciens uz Miandrivazo, pa ceļam vērojot 

kalnu ainavas.  

Nakts viesnīcā Miandrivazo.  Dienā~ 210 km.     
 
 

 

6. DIENA. CETURTDIENA, 11.05. MIANDRIVAZO – MORONDAVA 

Pa upes ieleju pretī baobabiem 

                                         B/P/- 

No rīta dosimies cauri ciemam un sēdīsimies laivās,  

nobrauciens pa Mahaijio upi, redzēsim ūdenskritumu. Pa 

upes ieleju dosimies uz Miandrivazo. Pa ceļam sastapsim 

vietējos iedzīvotājus, redzēsim dažādu sugu kokus un krūmus, 

tostarp Bismarka palmas, ko vietejie sauc par satrana. Pa 

ceļam  šķērsosim Malaimbandi ciemu. Turpinām ceļu un jo 

vairāk tuvojamies Morondavai, jo biežāk redzam baobabus.  

Nakts viesnīcā Morondavā. Dienā~ 270 km.     
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7. DIENA. PIEKTDIENA, 12.05. MORONDAVA 

Brīnumainā baobabu ieleja 

                                        B/P/- 
Pēc brokastīm dosimies laivu braucienā pa mangrovju 

audzēm. Pēc tam dosimies uz pasaules slaveno “baobabu 

ieleju”, kur ceļa abās pusēs aug baobabi, lielākoties 

gigntiskās sugas Adansonia grandidieri. Apmeklēsim arī 

“iemīlējušos baobabus” divus apaugušus vienu gar otru 

baobus. Baobabu ielejai 2007. gadā piešķīra  “dabas 

pieminekļa” statusu. Vērosim saulrietu pāri baobabiem, pēc 

tā atgriešanās Morondavā.   

Nakts viesnīcā Morondavā. Dienā~ 35 km.    

 

 

8. DIENA. SESTDIENA, 13.05. MORONDAVA 

Ciemats un smilšu pludmale                                                       

                                       B/P/- 
Brauciens uz Betānijas pussalu, kas atrodas netālu no 

Morondavas pilsētas. Kopā ar pavadoni dosimies braucienā 

ar kanoe laivu. Betānija ir tipisks zvejnieku ciems, kas vārdu 

pilnā nozīmē atrodas starp debesīm un jūru, kur iedzīvotāji 

šķiet dzīvo nesaraujamā saiknē ar jūru. Ejot pa palmu birzi, 

iepazīsim ciemu. Te aug arī daudz kokosriekstu koku. 

Ciemata vienkāršās mājas būvētas galvenokārt no turpat 

atrodamiem materiāliem. Apmeklēsim raksturīgo dhow 

laivu tapšanas vietas. Atlikusī dienas daļa pludmalē pie 

viesnīcas Morondavā. 

Nakts viesnīcā Morondavā. Dienā~ 30 km.   

   

 

9. DIENA. SVĒTDIENA, 14.05. MORONDAVA  – ANTANANARIVO  

No pludmales uz galvaspilsētu                                                    

                                                                   B/-/- 
Brīvs rīts pie balto smilšu pludmales un ap pusdienas laiku brauciens uz Morondavas lidostu. 

Iekšzemes pārlidojums uz Antananarivo. Esam atgriezušies galvaspilsētā un augstāk kalnos.  

Nakts viesnīcā Antananarivo. Dienā~ 60 km.     

 

10. DIENA. PIRMDIENA, 15.05. ANTANANARIVO - ANDASIBE  

Hameleonu un lemūru valstībā                                                       

                                      B/P/- 
Pēc brokastīm, brauksim austrumu virzienā, uz lietus 

mežiem. Mums atklāsies pavisam cita Madagaskara. 

Apmeklēsim Eksotisko parku, citā vārdā  Peirieras parku, 

kur tuvu varēsim sastapt hameleonus, kā arī taureņus, 

vardes un citus abiniekus. Vēlāk nokļūsim līdz 

Nacionālajam parkam - leģendāro indri lemūru 

valstībai. Indri ir lielākā lemūru suga. To garums ir ap 70 

cm un svars var sasniegt gandrīz 10 kg. Izzināsim 

nacionālā parku un vērosim nakts dzīvniekus. 

Nakts logde tipa naktsmītnē Andasibē. Dienā~ 140 km.   
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11. DIENA. OTRDIENA, 16.05. ANDASIBE – ANTANANARIVO  

Madagaskaras dzīvnieku valsts                                                                                                                 
 B/P/- 

Pēc brokastīm Analamazaotra rezervāta apmeklējums, šeit 

sastopami lielākās lemūru sugas pārstāvji, kuriem raksturīgs 

savdabīgs sasaukšanās veids. Būs iespēja redzēt dažādas 

lemūru sugas, putnus un hameleonus. Pastaiga ilgs ap trim 

stundām. Pēc pusdienām brauciens uz Antananarivo. Pirms 

pusnakts brauciens uz lidostu. 

Dienā~ 140 km.   

 

 

 

12. DIENA. TREŠDIENA, 17.05. ANTANANARIVO – PARĪZE - RĪGA 

Ceļš mājup                                                       

                                                                       -/-/- 
01:05 lidojums uz Parīzi, 18:20 lidojums no Parīzes uz Rīgu, ap 22:05 ierašanās Rīgā. 

 
  

 

 

 
 

Cena 2995 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojumi Rīga–Parīze– Antananarivo - Parīze - Rīga 
• + dzīvošana *3 viesnīcās un lodge tipa  

•     naktsmītnēs  divvietīgā numurā 
• + 10 brokastis un 7 pusdienas  

• + transports ceļojuma laikā  
• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + aprakstā minētie laivu braucieni 
• + standarta ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītājs latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 

• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 
•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  

• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  
• programmā 

• - vakariņas 

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 495 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 2595 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (27.03.2022.). 

 

Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (27.03.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 
 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 

 

01:05  Antananarivo ___ 11:10  Parīze, Air France  11h 5min 

18:20  Parīze  ___ 22:05   Rīga, AirBaltic  2h 45min 

 

 


