Madagascar a patra insula ca mărime din lume, este situată în Oceanul Indian şi este
cunoscută pentru speciile unice de animale şi plante, care îi oferă frumuseţea sălbatică şi exotică.
Aproximativ 80% dintre speciile de plante şi animale sunt endemice, ceea ce înseamnă că nu
trăiesc în altă parte a lumii, decât aici. Insula este casa multor animale ciudate inclusiv lemurilor.

Nosy Be micuţa insulă, numită ”insula parfumată” cu grădini pline de flori parfumate şi
mirodenii: scorţişoară şi cacao, vanilie şi cafea, frangipani şi piper sunt mărginite de munţi înalţi
din bazalt, jungla tripicală cu cascade şi lacuri superbe şi plaje magnifice cu palmieri şi baobabi.
Aici, marea poartă cu adevărat toate nuanţele de albastru, de la acvamarin până la cobalt.

Programul excursiei:
- Ziua 1:
Plecarea la ora 2250 pe traseul Viena – Addis Ababa – Maroni – Nosy Be (zbor cu escale 1500h)
- Ziua 2: sosirea în Madagascar, insula Nosy Be la ora 1450, ocuparea camerelor la bungalouri
cu vedere la mare la COUCHER DE SOLEIL (mic dejun inclus)
- Ziua 3-4:
Holiday
Program opţional: Explorarea insulei cu ATV, bicicletă, canoe tradiţională, trekking;
➢ oraşul Hellville cu pieţele sale pline de viaţă şi cu cafenele
➢ arborele sacru care este încă un loc de închinare
➢ cascada magnifică cu un mic lac, cu floră luxuriantă şi peşti din abundenţă şi cu un loc
de rugăciune pentru tribul Sakalava

➢ plaja Andilana, considerată cea mai frumoasă din Nosy Be, cu nisipuri albe, palmieri,
marea albastră, cu alte cuvinte tot ce avem nevoie pentru o zi complet relaxantă la plajă
➢ rezervaţia Lokobe este ultima pădure primară din Nosy Be, unde putem explora fauna
sălbatică şi istoria naturală din nordul Madagascarului. Vom închiria o canoe locală
tradiţională, vom face trekking în rezervaţie pentru a descoperi bogăţia parcului şi să
descoperim speciile deosebite de lemuri. La sfârşitul vizitei ne putem relaxa sub copaci şi
să luam un prânz tipic malagasy pregătit în satul local.

➢ apus de soare pe varful Mont Passot la 329 de metri care este cel mai înalt punct al
insulei. Muntele este înconjurat de lacuri vulcanice, încă locuite cu crocodili. Panorama
este excepţională, iar de aici ne putem bucura de apusuri de soare uluitoare peste
canalul Mozambic.

- Ziua 5-6:
Program de scufundări; apele din jurul Madagascarului adăpostesc unul dintre cele mai lungi
recife de corali din lume. Nu numai că această țară este renumită pentru animalele sale
terestre incredibile, ci şi pentru numeroase specii marine endemice zonei. În Madagascar, vom
găsi 5 din cele 7 specii de broască ţestoasă marină, peste 56 de tipuri de rechini, peste 34 de
tipuri de balene şi delfini, 1300 de specii de peşti osoşi şi peste 300 de specii de coral dur.
Ziua 5:
Shark point: (18-50m) vizibilitatea este adesea excelentă printre recife de corali, dar
interesul acestei scufundări este observarea rechinilor "pelagici", rechinul cu
înotătoare negre (blacktip) şi rechinii de recif cu înotătoare albe (whitetip reef)
Manta Point: principalul interes în această scufundare este Manta Ray

Ziua 6:
Parcul Marin Tanikely: (1-23m) unul din bijuteriile Oceanul Indian!
Unul dintre cele mai populare locuri de scufundări din Nosy Be, o zonă protejată,
fără pescuit, recif de corali cu o mulţime de peşti, delfini, groperi, multe ţestoase, rechini
leopard şi rechini chitară.
- Ziua 7-8:
Holiday
- Ziua 9:
Pornim spre casă, decolăm la ora 1535 din Nosy Be (zbor cu escale 1935h)
- Ziua 12: Sosirea în Viena la ora 1010

• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au încă 4% reducere din acest preţ
• oferta poate fi modificată în funcţie de prețul biletul de avion
Preţul include:
• Transporturile de avion;
Viena – Nosy Be - retur
• Cazare în camere duble/triple;
7 nopţi la Coucher de Soleil cu
mic dejun inclus
• Ghid specializat în scufundări
• Tricou personalizat

Preţul nu include:
• Toate transferurile la şi de la aeropoarte;
transfer Oradea-Viena(530h)-retur - 360 Lei
• Taxa de viză - 30E
• Programul de scufundări - 100E
• Închiriere echipament de scufundări – 10E/zi
• Programele opţional

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi prin:
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746
Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări
Te aştept la bordul NAUTILUS

www.scufundare.ro

