
MADAGASKAR_ 
DANMISSIONS JUBILÆUMSREJSE

Tag med Danmission til

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser. 
Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse, 
refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode 
minder sammen.

Med dansk rejseleder!18. oktober – 2. november 2017



BESØG MADAGASKAR MED DANMISSION 

LARS MANDRUP

REJSELEDER

PROGRAM

DAG 1: AFREJSE 
Vi flyver med Turkish Airlines fra Køben-

havn først på aftenen. Der er mellemlan-

ding og flyskift i Istanbul, inden vi fortsæt-
ter til Antananarivo (Tana). (-/-/-) 

DAG 2: ANKOMST TIL MADAGASKAR 
Vi forventer at lande i Ivato Internationale 
Lufthavn ved 14-tiden. Efter at vi er kom-

met gennem paskontrollen og har fået 
vores bagage, bliver vi kørt til vores hotel 
i Antananarivo, som er Madagaskars ho-

vedstad. Antananarivo kaldes ofte blot ved 
sit populære ”kælenavn” Tana. Her skal vi 
overnatte en nat. Vi spiser aftensmad på 
hotellet, Hotel Colbert midt i Tana, og det 
er muligt at komme tidligt i seng efter at 
have tilbragt den forrige nat i flyet. (-/-/A) 

DAG 3: TANA – VATOMANDRY 
Efter morgenmad på hotellet sætter vi os 
i vores bus for at køre til Vatomandry på 
Madagaskars østkyst. 
Undervejs gør vi holdt i Vakona Forest 
Lodge i nationalparken i Andasibe. Her 
kan vi opleve lemurer (halvaber), og an-

dre specielle dyr og fugle for Madagaskar. 
Her spiser vi frokost, inden vi fortsætter til 
Vatomandry. 
Under opholdet i Vatomandry bor vi på 
Casadoro Hotel. (M/F/A)

DAG 4: VATOMANDRY 
I landsbyerne omkring Vatomandry er 
Danmission engageret i et stort projekt 
til bekæmpelse af fattigdom ved at styr-
ke organiseringen af lokalsamfundet i ti 
landsbyer med selvhjælpsgrupper og bon-

deforeninger. Vi skal på besøg i landsbyer 
i området og vil få et levende indtryk af, 

hvordan indbyggerne gennem projektet 
får mulighed for at skabe sig en bedre til-
værelse. Danmissions udsending Agyedho 
Othwonh Bwogo er vores guide. (M/F/A)

DAG 5: VATOMANDRY 
Vi fortsætter besøgene i landsbyerne om-

kring Vatomandry sammen med vores 
lokalguide. Da det er søndag, deltager 
vi i gudstjenesten i en af de lokale kirker.  
(M/F/A)

DAG 6: VATOMANDRY – TANA 
I dag forlader vi Vatomandry og kører til-
bage til Tana, hvor vi overnatter en nat på 
Hotel Louvre (M/F/A)

DAG 7: TANA – SAMBAVA 
Der er afgang fra hotellet til lufthavnen 
tidligt om morgenen, da vores fly til Sam-

bava har forventet afgang kl. 06.30. Efter 
1½ times flyvetur lander vi i Sambava. 
Sambava ligger på Madagaskars nordøst-
kyst, hvor vi kan få et indtryk af uberørt og 
utilgængelig regnskov. 
Området syd for Sambava er Madagaskars 
hovedområde for dyrkning af vanilje. Va-

niljen kaldes for Madagaskars guld, og 
mange har slået sig op og tjent formuer 
på vaniljen, men har også oplevet depres-

sionen når priserne på verdensmarkedet 
er faldet.
Vi besøger den lutherske kirkes bibelskole 
i Soaviandriana/Sambava, som Danmis-

sion var med til at oprette i sidste del af 
1980’erne, og hvor der uddannes evange-

lister, kateketer og andre medarbejdere til 
kirkens arbejde.
Vi bor en nat på Hotel Hazovola (M/F/A)



DAG 8: SAMBAVA – ANTSIRANANA 
Vi flyver fra Sambava til Antsiranana på 
Madagaskars nordspids fra morgenstun-

den. Det var her i Nordmadagaskar, at 
Danmission/DMS begyndte sit missions-

arbejde i 1981. Vi besøger den lutherske 
kirkes døveskole i Antsiranana og møder 
skolens leder Diamondra Bonard. Skolen 
drives med støtte fra Danmission og har 
både en grundskole og en teknisk uddan-

nelse inden for snedkeri, frisør, syning og 
madlavning. Skolen har desuden et pro-

duktionsværksted.
Vi overnatter på Grand Hotel i to nætter. 
(M/F/A)

DAG 9: ANTSIRANANA 
I Antsiranana mødes vi med ledelsen i den 
lutherske kirke og hører om kirkens arbej-
de i den nordligste af kirkens regionale 
synoder. Vi får en samtale om religionens 
betydning for det gassiske samfund, om 
kristendommens position, om forfædre-

troens aktuelle indflydelse og om forhol-
det til de muslimske omgivelser. 
Om eftermiddagen kører vi med bus til 
den lille bjerglandsby Joffreville, som lig-

ger i ca. 1000 meters højde, ca. 30 km syd-

vest for Antsiranana. 
Vi får en guidet tour i den smukke Mon-

tagne d’Ambre Nationalpark og får her 
lejlighed til at se de for Madagaskar karak-

teristiske lemurer springe i trætoppene. 
(M/F/A)

DAG 10: ANTSIRANANA – TANA  
Endnu en flyvetur over det smukke ma-

dagaskiske landskab. Vi flyver tilbage til 
Tana. Her skal vi se de gamle konge- og 
dronningeslotte, Rovaen, som knejser på 
Antananarivos højeste punkt i godt 1200 
meters højde. Hele området blev hær-
get af en voldsom brand i 1994, men er 
nu blevet restaureret og rekonstrueret. 
Vi får en rundvisning på slottets område. 
I nærheden ligger Martyrkirken til minde 
om ofrene for forfølgelserne i 1830’erne. 
Ved dette besøg får vi et indtryk af Mada-

gaskars historie gennem 1800 tallet. 
Også denne gang overnatter vi en nat på 
Hotel Louvre i Tana. (M/F/A)

DAG 11: TANA – ANTSIRABE/BETAFO 
Fra Antananarivo kører vi ca. 3 timer syd-

på med bus til Antsirabe, hvor vi indkvar-
teres på Royal Palace Hotel. På vejen kø-

rer vi igennem et spektakulært landskab 
og ser farvestrålende gravhuse, hvor de 
døde lægges ind. Der bliver lejlighed til 

at høre om de traditionelle gassiske skik-

ke omkring dødsfald, om det særegne 
ligvendingsritual og om gammel gassisk 
forfædredyrkelse, som stadig praktiseres i 
betydeligt omfang.
Derefter kører vi ca. 30 km mod vest til 
Betafo, hvor vi deltager i den lutherske 
kirkes 150 års jubilæumsfejring. Dette 
jubilæum er anledningen til denne rejse. 
Den store fejring foregår i byen Betafo. 
Kirkens grundlæggelse regnes fra den dag 
i december 1867, da de to første norske 
missionærer holdt den første lutherske 
gudstjeneste på Madagaskar, hvilket skete 
netop i byen Betafo.
Der ventes mange tusinde deltagere fra 
alle dele af Madagaskar til jubilæet, og for 
os bliver det en enestående anledning til 
at opleve den lutherske kirke i festtøjet. 
Vi kender endnu ikke programmet for 
jubilæumsfestlighederne, som strækker 
sig over fire dage. Heraf deltager vi de to 
sidste dage, som er festens højdepunkt. 
(M/F/A)

DAG 12: ANTSIRABE/BETAFO 
Den lutherske kirkes jubilæumsfejring i Be-

tafo. (M/F/A)

DAG 13: ANTSIRABE – TANA 
Vi kører tilbage til Tana. De to sidste næt-
ter på Madagaskar skal vi bo på det char-
merende hotel Tamboho. (M/F/A)

DAG 14: TANA 
Vi besøger et lille socialt og diakonalt bør-
neprojekt, Tana Child Care, i Tanjombato, 
som er en af Antananarivos fattige forstæ-

der. Arbejdet udføres af den stedlige lu-

therske kirke. 25 fattige børn får gennem 
projektet skolegang, skoleuniform, skole-

materialer, nødvendig medicin og et dag-

ligt måltid mad. Vi møder børnene og nog-

le af medarbejderne i projektet. (M/F/A)

DAG 15: TANA – AFREJSE 
Inden forventet flyafgang kl. 17:00 med 
Turkish Airlines fra Ivato/Antananarivo kan 
der blive lidt tid til igen at kigge på den fa-

scinerende hovedstads myldrende liv og 
måske foretage nogle indkøb af souvenirs. 
Efter frokosten kører vi til lufthavnen i 
Ivato.  (M/F/-)

DAG 16: HJEMKOMST 
Det er mellemlanding og flyskift i Istanbul 
også denne gang. Vi forventer at lande i 
Københavns Lufthavn ved 11 tiden om for-
middagen. (-/-/-)
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PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

PRIS
Pris pr. person kr. 27.000,- 
Prisen er gældende ved 16 betalende 
deltagere.
Vi tager forbehold for prisændring, indtil 
endelig bestilling af indenrigsflyvninger-
ne, da disse først kan blive endeligt be-

kræftet ved ordre. 

TILMELDING
Senest d. 20. april 2017

PRISEN INKLUDERER
• Dansk rejseleder
• Autoriseret lokalguide
• Flytransport København – Istanbul –  
 Antananarivo t/r
• 3 x indenrigsfly på Madagaskar
• Pt. kendte flyskatter og afgifter
• Bustransport ifølge program
• Overnatning i delt dobbeltværelse   
 med bad og toilet på værelset 
• 13 x morgenmad, 13 x frokost og 13  
 x aftensmad
• Entréer og udflugter iflg. program
• Drikkepenge til guider, chauffører og  
 restauranter
• Bidrag til Rejsegarantifonden

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Øvrig forplejning
• Drikkevarer
• Forsikringer

EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse  kr. 3.700,-
• Sygdoms-afbestillings-   
 forsikring 6 % af rejsens pris
• Gouda Årsrejseforsikring    
 (enkeltperson)   kr.    683,-
• Gouda Årsrejseforsikring    
 (enkeltperson fra 70 år) kr. 1.011,-
• Gouda Årsrejseforsikring    
 (hele husstanden)  kr. 1.714,-

Der tages forbehold for ændringer i for-
sikringspriserne. Helbredserklæring skal 
sendes til Gouda for rejsende over 70 år.

MÅLTIDER
De inkluderede måltider er hver dag mar-
keret med M= morgenmad, F= frokost, 
A= aftensmad. Er måltidet ikke inklude-

ret, markeres dette med -.

Morgenmaden er som oftest kontinental 
morgenmad med hvidt brød, smør, mar-
melade, juice, kaffe og the.

KLIMA
Der kan forventes temperaturer på cirka 
20 - 35°C om dagen. Der er betydelige lo-

kale forskelle, da vi både er i højlandet og 
ved havet. 
Det er normalt 2 årstider på Madagaskar 
– tørtid fra maj til november og regntid 
fra november/december til april. 
 

PÅKLÆDNING
Godt fodtøj, badetøj inkl. håndklæde, let 
sommertøj og en jakke eller lignende til 
aftenerne. Eventuelt en solhat og bade-

sko. En paraply og/eller regntøj bør med-

bringes. 
Husk solcreme og myggeolie. 
Der er ingen specielle regler for påklæd-

ning på Madagaskar, men for kvinder 
anbefales der at medbringe kjole/neder-
del til gudstjenesterne.  Jubilæet er en 
fest, og gasserne kan godt lide at tage sit 
pæne tøj på, når der er fest. 
Det er en god ide at medbringe lidt skifte-

tøj i håndbagagen, i tilfælde af at kuffer-
ten bliver forsinket. 

VALUTA 
Euro og US $ er gængse valutaer på Ma-

dagaskar. Euro er mest brugt. 
Danske kroner kan ikke veksles i bankene 
på Madagaskar.
På Madagaskar bruges som hovedregel 
den nationale valuta, som hedder ariary. 
Der kan hæves i minibank i den interna-

tionale lufthavn og nogle steder, hvor vi 
kommer, men vi anbefaler at medbringe 
en del rede penge. 
Visa/Mastercard kan bruges i nogle bu-

tikker og hoteller.
 

VACCINATIONER
Vi anbefaler at kontakte egen læge, Se-

ruminstituttet eller Rejsemedicinsk klinik 
i Århus eller Odense ca. 30-40 dage inden 
afrejse / i god tid inden afrejse.
Husk at medbringe livsvigtig medicin i 
håndbagagen. 

DRIKKEPENGE
Hvis måltiderne er inkluderet i prisen og 

på forhånd betalt af Unitas Rejser, er drik-

kepenge herfor indregnet. Drikkepenge i 
forbindelse med køb af drikkevarer er 
ikke inkluderet. Drikkepenge til chauf-
føren og lokale guider betales samlet af 
rejselederen.
Drikkepenge til ”bellboy” på hotellerne 
er ikke inkluderet.
 

FORBEHOLD
Der tages forbehold for ændringer i pro-

grammet. Alle vores rejser evalueres og 
forbedres løbende på baggrund af til-
bagemeldinger fra vores rejseledere og 
deltagere. Af den grund kan der være 
ændringer i programmet, fra rejsen blev 
købt, til den finder sted. Lokale forhold 
kan medføre, at vi under rejsen er nødt 
til at ændre indholdet eller rækkefølgen 
herpå. Vores mål er, at deltagerne får den 
bedst mulige rejse. 

ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers al-
mindelige betingelser vedrørende pakke 

rejser, som deltagerne forud-

sættes at være bekendt med.  
Betingelserne fremgår af vores 
hjemmeside www.unitasrejser.dk. 

Bemærk forhøjet ikke-refunderbart de-

positum på kr. 5.500,-.

_
UNITAS REJSER

Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg

 +45 8682 5611
rejser@unitas.dk_

unitasrejser.dk 
facebook.com/unitasrejser

instagram.com/unitasrejser
linkedin.com/unitasrejser

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.


