Madagaskar - Sailing & Fishing
wyspa Nosy Be
Przedstawiamy Państwu jedną z proponowanych przez nas tras do żeglugi turystycznej w okolicach wyspy Nosy Be przy N-W
wybrzeżu Madagaskaru. W zależności od warunków meteorologicznych, preferencji klientów, trasa ta ulec zmianie. Wszystkie
rejsy zaczynamy i kończymy w zatoce Crater Bay w S-E części wyspy Nosy Be, koło miejscowości Madirokely.
Trasa 1: Wyspy Mitsio i perły okolicy (180 Mm, 7 dni)
Nosy Be - Nosy Mitsio - Tsarabanjina - Sakatia - Russian Bay - Nosy
Iranja - Baramahamay - Ankazoberava - Nosy Be
Dzień 1 (50 Mm, 9h)
Wypływamy z Nosy Be rano aby po całodziennej żegludze dopłynąć
do Mitsio. Po drodze, dla chętnych, proponujemy łowienie ryb
trollingiem. Po południu oglądamy mieniące się w zachodzącym
słońcu granitowe, pionowo wznoszące się ponad wodę wyspy
zwane Four Brothers. Na noc tajemy w zatoce Marimbe koło wsi
Ambaramidada. Wieczorny spacer po wyspie i obiad na pokładzie
jachtu.
Dzień 2 (8 Mm, 1,5h)
Wypływamy z zatoki Marimbe po niespełna godzinie żeglugi
osiągamy wysoką, bazaltową wyspę Ankarea wraz z jej białymi
plażami. Tu większość dnia nurkujemy wśród ogrodów koralowych
i tropikalnych ryb. Na noc wracamy do zatoki Marimbe.
Obiad na jachcie.
Dzień 3 (40 Mm, 7,5h)
Wypływamy wcześnie rano, aby po 2 godzinach osiągnąć wyspę Tsarabanjina - prawdziwy raj pełen bujnej roślinności, pięknych
białych plaż i krystalicznie czystej wody zachęcającej do kąpieli. Będzie to również okazja do odwiedzenia grobowców króli
Sakalava. W zależności od warunków meteorologicznych nocleg przy niewielkiej Nosy Tsarabanjina lub nocna żegluga do wyspy
Sakatia. Obiad i nocleg na jachcie.
Dzień 4 (całodzienny postój)
Zwiedzanie wyspy Sakatia z jej cichymi plażami, wioskami oraz porastającymi ją orchideami. Nurkowanie i kąpiele w oceanie.
Obiad i nocleg na jachcie.
Dzień 5 (19 Mm, 3,5h)
Podążając około w kierunku południowym osiągamy historyczną, rozległą Russian Bay - odwieczny, spokojny azyl dla żeglarzy
pełen cichych plaż, na których sporadycznie pobudowane zostały chaty koczowniczych rybaków. Obiad i nocleg na jachcie.
Dzień 6 (26 Mm, 5h)
Podczas przybrzeżnej żeglugi mijamy długie piaszczyste plaże i klika mniejszych wysp docierając do kolejnego celu, którym jest
Nosy Iranja - zielonej wyspy żółwi, przedzielonej na dwie części połączone piaszczystą plażą, zatapianą regularnie pływami
morskimi. Kotwiczymy na wprost plaży-łącznika i udajemy się na spacer po wyspie, odwiedzając latarnię morską, z której
rozciąga się wspaniała panorama na okolicę. Lunch na pokładzie jachtu. Po 1,5h żegludze docieramy do porośniętego
mangrowcami, ujścia rzeki Baramahamay. W popołudniowym programie mamy zwiedzanie tradycyjnej wioski zamieszkanej
przez etniczną grupę ludności Sakalava oraz miejscowe bagna wraz z ich naturalna fauną i florą. Obiad i nocleg na jachcie.
Dzień 7 (37 Mm, 7h)
Po 4 godzinach żeglugi kotwiczymy przy wyspie Ankazoberava. Nurkowanie wzdłuż naturalnie porośniętych koralami brzegów
wyspy. Lunch na pokładzie jachtu.
Niesieni mocnym, zachodnim wiatrem Talio wracamy na Nosy Be na godzinę około 17:00.
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