
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORTE DE MADAGÁSCAR 
8 dias e 7 noites 

 

ITINERÁRIO 
Antananarivo - Montagne d'Ambre – Ankarana - Nosy Be 

 
Fique a conhecer os variados habitats de Madagáscar durante esta viagem que o 

leva das cascatas e lagos do Parque Nacional Montagne d'Ambre às cavernas 
subterrâneas de calcário "tsingy" da Reserva Ankarana, antes de desfrutar das 

praias tropicais de Nosy Be. Durante a estadia, terá a oportunidade de encontrar 
uma infinidade de animais, a maioria dos quais são endémicos em Madagáscar. 
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DESTAQUES 

FACTOS RÁPIDOS 

 
 
DIA 1: ANTANANARIVO ( -- / -- / -- )  
Você será recebido no aeroporto e transferido para o seu hotel em Antananarivo, a 
pitoresca capital de Madagáscar. Com seus mercados movimentados, pessoas 
amigáveis e cidade antiga em uma colina com igrejas de pedra calcária e antigos 
lugares reais, é única entre as outras capitais do mundo. 
 
DIA 2 e 3: ANTANANARIVO  - DIEGO SUAREZ – MONTAGNE D’AMBRE 
( PA / A / -- )  
Transfere para o aeroporto para apanhar o voo para Diego Suarez. Em seguida, 
vamos de carro diretamente até ao Parque Nacional Montagne d'Ambre, que cobre 
18.200 hectares de um maciço vulcânico proeminente e, com paisagens 
impressionantes, florestas tropicais e cachoeiras, é uma das atrações naturais mais 
visitadas de Madagáscar. Foi criado em 1958 para proteger o maciço e os seus 
ecossistemas, incluindo a flora e fauna únicas da região. Chegamos no final da 
tarde. O próximo dia é passado a explorar o parque a pé. No parque, terá a 
oportunidade de ver sete espécies de lêmures, o mangusto de cauda anelada e 
uma variedade de répteis, incluindo rãs, lagartixas e camaleões, além de mais de 70 
espécies de pássaros. 

Antananarivo: 
 
 

Montagne 
d'Ambre 

National Park: 
 
 
 
 

Ankarana: 
 
 
 
 
 

Ankify: 

A capital pitoresca do 
Madagáscar 
 
Devido à sua paisagem 
impressionante, floresta 
tropical e cachoeiras, é 
uma das atrações naturais 
mais visitadas de 
Madagáscar 
 
Uma reserva natural com 
pináculos cársticos, 
cavernas sagradas, rios 
subterrâneos e belas 
paisagens 
 
Pequena aldeia situada ao 
longo de uma praia de 
areia branca 

Nosy Be: 
 
 
 
 

Lokobe 
Reserve: 

 
Nosy Komba: 

 
 

Nosy Tanikely: 

Conhecida como "a ilha dos 
perfumes" e a maior das 
ilhas offshore de 
Madagáscar 
 
Aqui você pode ver lêmures, 
pássaros e camaleões 
 
Cruzeiro de um dia opcional 
para a “ilha dos lêmures” 
 
Uma reserva subaquática 
que oferece uma rica 
diversidade de vida marinha 

Tipo de tour: 
 
 

Duração: 
 

Início e fim: 
 

País visitado: 

Tour em lodge para 
grupos pequenos 
 
8 dias 
 
Antananarivo 
 
Madagáscar 
 

Refeições: 
 
 

Veículos: 
 
 
 

Tamanho do 
grupo: 

7 x Pequenos Almoços 
4 x Almoços 
 
Carro 2 – 3 pessoas 
Minivan 4 – 8 pessoas 
Autocarro 10 + pessoas 
 
Min. 1 / Max. 10   
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DIA 4: MONTAGNE D’AMBRE - ANKARANA ( PA / A / -- )  
Viagem até Ankarana - uma reserva natural com pináculos cársticos, cavernas 
sagradas, rios subterrâneos e belas paisagens. A rica e diversificada flora e fauna 
inclui muitos lêmures e espécies de aves interessantes. Os pináculos de calcário 
chamam-se formações tsingy. Ao longo do tsingy existem desfiladeiros repletos de 
floresta escondidos e numerosos rios subterrâneos. Vamos explorar o extenso 
sistema de cavernas, que inclui várias grutas cheias de morcegos. 
 
DIA 5: ANKARANA ( PA / A / -- )  
Hoje teremos um dia inteiro para visitar a reserva natural de Ankarana, onde mais 
uma vez terá a oportunidade de admirar a vegetação extraordinariamente rica e 
variada e a abundante fauna silvestre da reserva. 
 
DIA 6: ANKIFY – NOSY BE ( PA / -- / -- )  
Viagem até Ankify - uma pequena aldeia situada ao longo de uma praia de areia 
branca. A partir daqui, viagem de barco para Nosy Be, onde será transferido de 
carro para o seu hotel. 
Nosy Be, comummente conhecida como “a ilha dos perfumes” e a maior das ilhas 
de Madagáscar, é uma bela ilha tropical coberta de palmeiras e buganvílias. Nosy 
Be é um belo lugar onde poderia facilmente passar o dia inteiro simplesmente 
assistindo à mudança de tons de azul no mar e no céu. Além das praias atraentes, 
os atrativos da ilha incluem folhagens luxuriantes, pessoas amigáveis e um ambiente 
descontraído do Oceano Índico. 
 
DIA 7: NOSY BE ( PA / -- / -- ) 
Este dia em Nosy Be será por sua conta. As seguintes atividades opcionais estão 
disponíveis: 
Visite a Reserva Lokobe, uma reserva de floresta tropical que protege a maior parte 
da vegetação endémica de Nosy Be. Poderá ver lêmures, pássaros e camaleões. 
Ou cruzeiro de um dia para as ilhas “Nosy Komba” - a ilha dos lêmures ou “Nosy 
Tanikely” - uma reserva subaquática que oferece uma rica diversidade de vida 
marinha, como belos corais e uma grande variedade de peixes, com excelente 
mergulho e oportunidades de snorkelling. Peixes que poderá ver incluem peixe 
cirurgião, peixe-palhaço, barracuda, raias, ouriços do mar, estrelas do mar, enguias, 
anêmonas e muitos mais. No final da tarde voltaremos para o hotel, onde terá a 
oportunidade de desfrutar das comodidades oferecidas. 
 
DIA 8: NOSY BE – ANTANANARIVO - REGRESSO ( PA / -- / -- ) 
Transfere para o aeroporto para o seu voo de volta para Antananarivo para se 
conectar com o seu voo para casa. Esperamos recebê-lo em Madagáscar 
novamente em breve! 
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Incluído 
• Alojamento, refeições e excursões conforme mencionado no itinerário 
• Todos os transferes e transporte em veículo de acordo com o tamanho do grupo 
• Transfere de lancha de Ankify para Nosy Be 
• Guia de língua inglesa do aeroporto de Diego Suarez para Ankify (dia 2-6) 
• Guias especializados nos parques e reservas conforme programa 
• Todas as taxas de entrada no parque e reserva 
 
Excluído 
• Voos internacionais e domésticos 
• Alojamento pré e pós-tour 
• Seguro de viagem e vistos 
• Atividades opcionais 
• Todas as refeições e bebidas não mencionadas no itinerário 
• Despesas pessoais como curiosidades, lavandeira, gorjetas, etc. 
 
Vistos: É necessário um visto para entrar no território de Madagáscar e pode ser 
facilmente obtido na chegada ao aeroporto de Antananarivo com uma validade de 
até 90 dias. Os turistas que ficam menos de um mês, podem adquirir um visto por 
115'000 Ariary (cerca de 35 €). É aconselhável pagar os valores exatos. Não são 
necessárias fotografias, mas certifique-se de que os passaportes são válidos por 
pelo menos 6 meses após a data de regresso. 
 


