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1.GÜN / 
   İSTANBUL-ANTANANARIVO (MADAGASKAR ) 23:59 13:40   
Bugün saat 21:00’da İSTANBUL HAVALİMANINDA Ejder Turizm görevlisi ile 
buluşuyoruz.   Check-in işlemlerimizi tamamlıyoruz. Etiyopya havayolları  tarifeli 

uçuşu ile 23:59 ‘da Addis Ababa aktarmalı olarak Madagaskar yolculuğumuz başlıyor. 
Geceleme uçakta. 

 

2.GÜN /  
                ANTANANARIVO 
Bugün saat 13:40’da başkent TANA ‘ya ulaşıyoruz. Gümrük ve pasaport işlemlerini takiben 
,Özel aracımız ile şehir merkezine ilerliyoruz. Öğleden sonra PANAROMİK ŞEHİR TURU 
yapacağız. Başkent Tana ‘yı tanıyoruz, yerel pazarı ziyaret edeceğiz. Turumuzun sonunda 
otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği  otelimizde alınacaktır. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : IBIS ANTANANARIVO ANKORONDRANO 3*vb. 

 

3.GÜN /  
              ANTANANARİVO – ANDASİBE (130 KM) 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası  ANDASIBE ‘ye  doğru yola çıkıyoruz. Tana 
şehir merkezinden 75 km sonra Marozevo Köyünde mola vereceğiz, Köy ziyaretimiz olacak. 
Burada Özel bir çiftlik arazisi  üzerince Madagaskar ‘da var olan vahşi yaşam, küçük büyü 
hayvanlardan görme ve bunlar hakkında yerel rehberimizden bilgiler alacağız. Öğleden 
sonra Andasibe Milli Parkı bölgesine ulaşıyoruz, otelimize yerleştikten sonra, Akşam Orman 
da kısa bir yürüyüş yapacağız, Kırımızı Kurbağa, Madagaskar’ın Fare maymunları olan anılan 
LEMUR lardan göreceğiz.  Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.           
OTELIMIZ: GRACE LODGE 3*vb. 

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada 
ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer 
almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. 
Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülke ada ülkesi olması 
nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın anakara ülkesi adanın batısında yer 
alan Mozambik'tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa 
denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan 
Réunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur. 
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4.GÜN / 
               ANDASİBE-ANTSIRABE 
Bu sabah kahvaltıdan sonra erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. Bugün 
MADAGASKAR  yaylalarından geçiş yapacağız. Yolculuğumuz  pirinç tarlalarının ve 
ayrıca Madagaskar yaylalarının panoramik manzaralarını içermektedir. Betafo'ya 
ulaşıncaya kadar Madagaskar'ın batısına giden yolu ünlü Ulusal Güzergah 7 boyunca 
ilerlemeye devam edeceğiz.. Yükselen Ankaratra tepelerinde adanın üçüncü en 
yüksek noktası olan küçük Ambatolampy kasabasını geçtikten sonra, sonunda 
Madagaskar'ın yayla ikinci başkenti Antsirabe'ye ulaşıyoruz. Odalarımızı alışın 
ardından akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : LE TRİANON  HOTEL 3*vb. 

5.GÜN / 
               ANTSIRABE – MORONDAVA 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , yolculuğumuza  devam ediyoruz. 
Madagaskar Doğa manzaraları izleyerek rotamızda ilerliyeceiz. Miandrivazo şehrine 
kadar peyzajda gelişen bir değişim geçireceksiniz. Doğudaki Bongolava zinciri ile 
batıdaki Bemaraha platosu arasında yer alan şehir, yıllık ortalama sıcaklık 28 ° C olan 
en sıcak Madagaskar kenti statüsünde yer almaktadır. Miandrivazo'da bir öğle yemeği 
molasından sonra öğleden sonra geç saatlerde gelen Morondava'a devam edeceğiz. 
Bu bölgede  MADAGASKAR Batı   sahillerine ulaşmış olacağız. Deniz kıyısı bölgesinde 
otelimize yerleşeceğiz. Akşam yemeği  ve Geceleme otelimizde.   
OTELİMİZ : LAGUNA-BEACH 3*vb. 

Andasibe-Mantadia Ulusal Parkı, Madagaskar'ın doğusunda koruma altındaki bir yağmur 
ormanı alanıdır. Parkta, belirgin bir şekilde yüksek sesli şarkısıyla tanınan büyük indri 
lemuruna ev sahipliği yapan Analamazaotra Koruma Alanı bulunmaktadır. Parkın zengin 
biyolojik çeşitliliği, büyük Parson bukalemunu gibi yerel türlerin yanı sıra nadir orkideler ve 
eğrelti otlarını içerir. Patika devreleri yoğun orman, göller ve Kutsal Şelale'den geçer. 
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6.GÜN / 
              MORONDAVA – KIRINDY – MORONDAVA 
Bu sabah erken bir kahvaltının ardından, yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Kirindy Reserve 
için yola çıkacaksınız. Lemur ve baobab ağaçlarını görme fırsatı bulmak için rezervi 
ziyaret edeceksiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca rezervi ziyaret ettikten sonra, 
Morondava'a dönmeden önce Relais du Kirindy Restaurant'ta bir öğle yemeği 
yiyeceksiniz. Bugün öğleden sonra Baobab sevenlere bir müjdemiz vardır. Beklenen 
o zaman geldi.  BOABAB AVANUE - Baobab Caddesi'nde bir gün batımı İZLEME 
molamız başlayacak. Madagaskar denilince akla ilk gelen görsellerde olan BOABAB 
ağaçlarının efsane görselinin tam içinde olacağız.  Akşam geç saatlerde Morondava 
‘ya otelimize  döneceğiz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : LAGUNA-BEACH 3*vb. 
 

7.GÜN / 
              MORONDAVA-ANTSIRABE 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelden ayrılıp.Yayla yolunu takip ederek 
tekrar ANTISIRABE kentine gideceğiz.Manzaraların ve köylerin içinden geçerek 
güzergahımızın son noktası Antsirabe kentine ulaşıyoruz. AKŞAM YEMEĞİ ve 
geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : LE TRIANON HOTEL 3* vb. 
 
 

Kirindy Ormanı veya Kirindy Özel Rezervi, Morondava kasabasının 50 km kuzeydoğusunda, 
Madagaskar'ın batısında yer alan özel bir parktır. Kanopi tepesinin çoğu yaklaşık 14 metre 
yüksekliğindedir, ancak daha ıslak kısımlarda (örneğin nehir kenarı bölgelerinde) dikey olarak 
neredeyse üç katına çıkabilir. Mevcut üç tür baobab ağacı vardır: Adansonia grandidieri, 
Adansonia rubrostipa ve Adansonia za. Yaklaşık 100 kilometrekarelik alanda bulunan Kirindy 
Ormanı, nesli tükenmekte olan dev sıçan sıçanının (Hypogeomys antimena) oluştuğu tek yer 
olarak biliniyor olabilir. Bu hayvan minyatür bir kanguru gibi zıplayabilir, ancak aynı zamanda dört 
uzuv üzerinde yürürken de görülür. Mevcut birkaç gece lemur türü vardır: Madam Berthe'nin 
fare lemuru (dünyanın en küçük primat), kırmızı kuyruklu sportif lemur, cüce fare lemuru, gri fare 
lemuru, soluk çatal işaretli lemur, Coquerel'in dev fare lemuru ve yağ- kuyruklu cüce lemur. 
Fossa, dar çizgili firavun faresi, Verreaux's sifaka, ortak tenrec, daha büyük kirpi tenrec ve kırmızı 
önlü kahverengi lemur gibi başka memeli türleri de burada bulunur. Mevcut yerel 
sürüngenlerden bazıları şunlardır: Labord'un bukalemunu, çeşitli kaplama kertenkeleleri, 
Henkel'in yaprak kuyruklu kertenkelesi, koca başlı kertenkelesi, Madagaskar yer boası, dev 
domuz burunlu yılan, mızrak burunlu yılan ve kapidolo. 
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8.GÜN / 

     ANTSIRABE- TANA / ADDIS ABABA UÇUŞU 14:30 19:10 
Bu sabah erken saatlerde 05:00 otelimizden ayrılacağız. İstikametimiz  TANA 

Uluslararası havalimanı olacaktır. 182 km lik yolculuğumuzun sonunda Antananarivo 
Ivato International Airport da ulaşıyoruz. Check in işlemlerimizi tamamlaıktan sonra 
ETIYOPYA HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile saat 14:30 ETIYOPYA’nın başkenti ADDIS 
ABABA ‘ya uçuşumuzu yapacağız. Yerel saat ile 19:10 ‘da varışımızı takiben, alanda 
karşılanma ve otelimize transferimiz yapılıyor. AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme 
otelimizde. 
OTELMİZ : TULIP INN OLYMPIA ADDIS ABABA 4*vb. 

 

9.GÜN /  

               ADDIS ABABA 
Addis Ababa Şehir Turu Addis Ababa, 2.500 m yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 
üçüncü başkentidir. 1886 yılında İmparator Menelik II tarafından kurulan Afrika, Afrika 
Birliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi çok sayıda 
uluslararası kuruma ev sahipliği yapmak için Afrika'nın başkenti olarak da bilinir. Çok 
kültürlü ve otantik mekanlarla dolu Addis, sürekli büyüyor ve Afrika'nın en hareketli 
yerlerinden biri haline geliyor. Addis Şehir Turunuzda, 3,5 milyon yıllık Lucy iskeleti 
dahil olmak üzere çok sayıda antika, tarihi eser, arkeolojik ve soluk-ontolojik nesneler 
sergileyen Ulusal Müze'yi ziyaret edeceğiz; güzel Etiyopya Ortodoks Kiliselerinden biri 
olan ve birkaç ilginç modern resim ve mozaik içeren St. George Katedrali; Mercato - 
Afrika'daki türünün en büyük açık pazarı ve şehrin muazzam manzarasını sunan Mount 
Entoto ziyareti sonrası turumuzu tamamlayacağız. AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme 
otelimizde. 
OTELMİZ : TULIP INN OLYMPIA ADDIS ABABA 4*vb. 
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10.GÜN / 

                ADDIS ABABA-DEBRE LIBANOS TURU 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ÇEVRE GEZİLERİMİZE devam 
edeceğiz. Tam gün sürecek ,Debre Libanos ve Mavi Nil Boğazı'na Günlük Gezisini 
yapacağız. 13. yüzyılda Abune Tekle Haymanot tarafından bulunan, Sululta 
Ovaları'ndan geçen Debi Libanos Manastırı'na giden Addis Ababa'nın 110 kilometre 
kuzeyinde yer almaktadır. Mavi Nil'in bir kolu olan Jemma Nehri Boğazı'na bakan bu 
manastır dini, kültürel ve tarihi eserlere sahiptir ve bölgenin başka yerlerinden 
kaybolan ender bir ağaç bahçesine sahiptir. Yolda, halen kullanılmakta olan ve 
Portekizliler tarafından yaptırıldığına inanılan 16. yüzyıl köprüsünü de ziyaret 
edebilirsiniz. Öğleden sonraları Addis'e geri dönüyoruz. AKŞAM YEMEĞİ ve 
geceleme otelimizde. 
OTELMİZ : TULIP INN OLYMPIA ADDIS ABABA 4*vb. 
 

11.GÜN / 

      ADDIS ABABA-İSTANBUL 15:50 / 21:20 
 
Bugün turumuzun son günü , Sabah kahvaltımızı otelimizde alacağız, Öğle saatlerinde 
otelimizden çıkış yapacağız. ETİYOPYA HAVA YOLLARI ile  DİREKT  uçuş İstanbul 
kalkış saati 15:50.  Havalimanına varışımız ve işlemlerimizi takiben, İstanbul 
yolculuğumuz başlıyor. Varış saatimiz 21:20 

UYARI!!! 

Tüm katılımcılar, bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden 
itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir 
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¨ İSTANBUL- ADDIS ABABA- ANTANANARİVO / ADDIS ABABA- İSTANBUL 
ETIYOPYA HAVA YOLLAR GİDİŞ DÖNÜŞ + ARA UÇUŞ  EKONOMİ KLAS UÇAK 
BİLETİ. 
¨ ANTANANARİVO (1 GECE) ANDİSABE ( 1 GECE ) ANTSIRABE ( 2 GECE ) 
MORONDOVA(2 GECE ) ADDIS ABABA (3 GECE ):  TOPLAM 9 GECE / 11 GÜN 3 
VE 4 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMALAR 
¨BÜTÜN KAHVALTILAR 

¨TURUMUZ ESNASINDA  ,  8 AKŞAM YEMEĞİ ,3 ÖĞLE  YEMEĞİ 

¨TÜM GİRİŞ ÜCERTLERİ 
¨TÜM KARAYOLCULUKLARI ÖZEL ARAÇLAR 
¨DEBİ LİBANOS MANASTIRI ZİYARETİ 
¨ADDİS ABABA TURU 
¨MORONDOVA  KİRİNDY RESERVE MİLLİ PARKI 
¨BOABAB DOĞAL CADDESİ ZİYARETİ 
¨ANDESİBE MİLLİ PARKI 
¨TÜRKİYE ÇIKIŞLI TÜRK REHBER HİZMETİ 
 

¨TR ÇIKIŞ PULU 50 TRY 
¨TURUMUZ İÇİNDE BELİRTİLMEYEN DİĞER ÖĞÜNLER. 
¨MİNİBAR HARCAMALARI 
¨BÖLGESEL YABANCI PERSONELLERE DAĞITILMAK                                                                              
ÜZERE  TOPLANACAK TUR TİPLERİ KİŞİ BAŞI MİN. TAVSİYE EDİLEN RAKAM 80 
USD İLK GÜN HAVALİMAINDA TOPLANIR BÖLGEDE YABANCI PERSONELLERE 
MİSAFİRLERİMİZ ADINA BAHŞİŞ OLARAK DAĞITILMAK ÜZERE TUR LİDERİNE 
TESLİM EDİLİR. 

VİZELER : 

MADAGASKAR ( KOLAY – E VIZE ) MADAGASCAR E VISA  45USD ( ACENTAMIZA 
ÖDEYİNİZ) BU İŞLEMİ ACENTAMIZ TAKİP EDECEKTİR.  

ETİYOPYA (KOLAY - ETİYOPYA E-VİZE ) UMUMA MAHSUS, HUSUSİ VE HİZMET 
PASAPORTU HAMİLİ TÜRK VATANDAŞLARI İSE VİZEYE TABİDİR. 


