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Nosy Bè, en perle utenom det vanlige

Turkode

Destinasjoner

10909

Madagaskar

Turen destinasjon

Reisen er levert av

Nosy Be

Oversikt

Turen starter

Oslo - Gøteborg - Stockholm København
13 dager

Fra : NOK

0

Idylliske Nosy Bè er en av det Indiske Havs virkerlig store overraskelser og det er hardt når en skal konkurrere med mer populære Mauritius,
Seychellene og Maldivene.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² via Addis Abeba til Nosy Bè
Dag 2: Ankomst Addis Abeba og videre til Nosy Bè
Dag 3-11: Nosy Bè
Dag 12: Avreise fra Nosy Bè via Addis Abeba til Skandinavia²
Dag 13: Ankomst Skandinavia²

Idylliske Nosy Bè er en av det Indiske Havs virkelig store overraskelser og det er
hardt når en skal konkurrere med mer populære Mauritius, Seychellene og
Maldivene.
I motsetning til sine mer kjente naboøyer kan Nosy Bè tilby en gjestfrihet som er uten
sidestykke, fransk kjøkken og strender du ikke trodde fantes. Inngangsprisen til det Indiske Hav
er som vanlig høy og "value-for-money" er vanskelig, men Nosy Bè innfrir de aller ﬂeste
forventninger. Her ﬁnner du morsomme svarte lemurer, tradisjonelle dhow (seilbåter) og
parfyme produksjon. Ferske bagetter til frokost er en selvfølgelighet - kom og oppdag en
anderledes destinasjon uten masseturisme.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Madagaskar
Avreise Fra Skandinavia² på ettermiddagen via Addis Abeba (stopp er mulig) med Ethiopian
Airlnes til en av verdens mest fascinerende øyer; Madagaskar.
Dag 2: Ankomst Nosy Bè
Du lander i Ethiopias hovedstad om morgenen og ﬂyr videre til Nosy Be (den store øyen) på
nordsiden av Madagaskar (beliggende mellom Madagaskar og Komorene). Transfer til vårt hotell
og resten av dagen ledig. Overnatting Le Grand Blue Hotel eller lignende
Dag 3 til 11: Nosy Be (F)
Ledige dager på stranden eller utforskning av denne spesielle perlen i det Indiske Hav. Nosy Be er
også kjent som vanilje øyen og produksjonen av Ylang-Ylang. Overnatting Le Grand Blue Hotel eller lignende
Dag 12: Avreise fra Nosy Be via Addis Abeba
Avreise fra Nosy Be via Addis Abeba og nattﬂy tilbake til Skandinavia²
Dag 13: Ankomst
Ankomst Skandinavia².

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Nosy Be (Madagaskar) - Skandinavia² med Ethiopian Airlines
Alle ﬂyskatter (ikke avreiseskatter på Madagaskar, USD15)
Ankomst & avreise transfer Nosy Be
10 netter Le Grand Bleu Hotel, Nosy Be
Romtype: Double Comfort Bungalow
Måltider: Frokost
Pakken inkluderer ikke:
Tips
Visum (kan fåes ved ankomst)
Reise- og avbestillingsforsikring

Annen nyttig reiseinformasjon;
Pris - er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er
mulig (Reunion Island), og pakken kan selvsagt også kombineres med andre destinasjoner i regionen.
Skandinavia² menes Oslo, Gøteborg, Stockholm & København
Beste reiseperiode til denne destinasjonen: Den beste tiden å besøke Madagaskar er normalt sett september - november (vår). Dette er etter en
forholdsvis kald vinter men før tropevarmen setter inn og starten på regntiden- Madagaskar har også en syklon sesong som normalt er i månedene
februar & mars. Kommer du for å se dyr bør du unngå den kalde men tørre årstiden juni - august.
Mat & drikke: takket være den franske innﬂytelsen er ikke maten fullt så sterkt krydret som i andre deler av Afrika og det ﬁnnes alltid god
mat tilgjengelig. I hovedstaden på Nosy Be, Hell-Ville, ﬁnnes en rekke gode restauranter (sjømat er tradisjonelt sett et meget godt valg, og vi har vel
kanskje fått den beste hummer middagen noensinne i på akkurat Madagaskar).
Barn på destinasjonen: I prinsippet ikke noe problem, men husk at Madagaskar ikke har bra medisinske fasiliteter og Nosy Be er langt unna evt
legehjelp i hovedstanden Antananarivo. Madagaskar er også malaria område.

Se vår destinasjons video fra Nosy Bè:

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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