
I ETAPAS 
 

Antananarivo (Tana) – Miandrivazo 491 km – dviračiais 

Miandrivazo – Belo sur Tsiribihina 160 km – upe 

 

Pirmi 120 km (iki Itasy ežero) – populiari sostinės gyventojų savaitgalio poilsio kelionių kryptis. 

Važiuojant iš sostinės pakeliui yra pramogų/atrakcionų centrų, restoranų, kitų pramogoms skirtų 

objektų. Itasy ežeras – populiari poilsio vieta, toliau – vaizdingas kelias nuo Itasy iki Antsirabės, kuris 

jau turėtų būti užbaigtas asfaltuoti ir geros būklės. Antsirabė – kurortas ir trečias pagal dydį 

Madagaskaro miestas; toliau – kelias iki Miandrivazo. 

 

Nuo Miandrivazo kelio nėra, nusileidimas upe pirogomis (3 dienos) arba motorinėmis 

plokščiadugnėmis valtimis “chaland” (2 dienos), stebint pakrančių vaizdus, paukščius, lemurus, 

chameleonus, krokodilus, vietinių žmonių gyvenimą. Vienas populiariausių turistinių Madagaskaro 

maršrutų. Nakvynė šios kelionės metu – palapinėse upės saloje arba ant smėlėto kranto. 

 

II ETAPAS 
 

Vakarinė pakrantė: Belo sur Tsiribihina – Morombe –Tulear, 534 km – dviračiais, atskiri etapai 

kitomis transporto priemonėmis  

 
Kelias – duobėtas gruntas, vietomis smėlis, kai kur gilus, todėl atskirose atkarpose rekomenduojama transporto 

priemonė  yra  pirogos jūros pakrante, arba  sunkvežimiai (camions-brouses). Dėl blogų kelių tai techniškai 

sunkiausias etapas, tačiau gražūs vaizdai – Didysis rifas ir lagūnos (nuo Morombe iki Tulear) bei autentiškas 

izoliuotų pakrantės miestelių gyvenimas – atlygina šiuos sunkumus. Nuo Morondava iki Belo sur Mer – kelias 

per gilų smėlį, numatoma šioje atkarpoje transporto priemonė boutre arba pirogos jūros pakrante (60 km), arba 

camion-brousse ar taxi-brousse keliu (100 km). Nuo Belo sur Mer iki Morombe kelias duobėtas gruntinis, 

vietomis sunkiai pravažiuojami smėlio ruožai, daug persikėlimų per upes, retai apgyvendinta vietovė, atkarpa 

įveikiama esant palankioms oro sąlygoms ir  nusiteikimui, alternatyva – atkarpos pervažiavimas sunkvežimiu 

(camion-brousse), dėl didelio bangavimo jūra plaukti nerekomenduojama. Atkarpoje nuo Morombe iki Tulear  

prasideda vaizdinga Didžiojo rifo pakrantė, lagūnos, žvejų gyvenvietės, geresnis grunto kelias eina toliau nuo 

kranto ir priartėja prie  lagūnos tik likus 70 km iki Tulear, todėl rekomenduojama pabandyti visą atkarpą važiuoti 

pakrantės keliu, kartais pliažu, sunkesnes atkarpas įveikiant lagūna pirogomis/boutre arba automobiliais. 

 

III ETAPAS 
 

Tulear – Ranomafana nacionalinis parkas, 577 km – dviračiais 
 

Asfaltuotas kelias RN7, vidutinės būklės, vienas iš pagrindinių Madagaskaro kelių, pasižymi nacionalinių parkų 

ir lankytinų vietų įvairove, tačiau ir intensyvesniu judėjimu. Nakvynės – beveik visur dienos pabaigos punkte 

yra viešbučiai, nacionaliniuose parkuose – kempingai. Atstumai numatyti nedideli su mintimi, kad tomis pat 

dienomis liktų laiko objektų lankymui.  

 

IV ETAPAS 
 

Rytinė pakrantė ir grįžimas į Antananarivo, 650 km – dviračiais 
 

Kelias gruntas arba asfaltas, paskutinėmis dienomis pakylant į centrines aukštumas iki 1400 m. Kelionė tolygiai 

apgyvendintomis vietovėmis, nakvynės įvairios – miesteliuose viešbučiai, nacionaliniuose parkuose bei Indijos 

vandenyno pakrantėje kempinguose. 


