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                  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 2: Wyspy Radama (140 Mm, 7 dni)  
Nosy Be - Tanikely - Russian Bay - Kalakajoro - Antanimora - Nosy Valiha 
- Berangomaina - Nosy Opty -  Baramahamay - Nosy Iranja - Nosy Be  
 
Dzień 1 (20 Mm, 4h) 
Z Nosy Be kierujemy sie na południe, aby po niespełna 1h żeglugi 
zakotwiczyć wzdłuż koralowych brzegów morskiego rezerwatu przyrody 
wyspy Tanikely. W programie mamy nurkowanie wśród kolorowych 
tropikalnych ryb i żółwi. Na noc przemieszczamy się do pełnej pustych 
plaż, zatoki Russian Bay - odwiecznego, spokojnego azylu dla żeglarzy. 
Obiad i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 2 (36 Mm, 6h) 
Po pełnej wspaniałych widoków przybrzeżnej żegludze, rzucamy kotwicę 
przy jednej z najpiękniejszych plaż w okolicy, pierwszej z wysp Radama –
 Kalakajoro. Tu kąpiemy się w krystalicznie czystej, turkusowej wodzie. 
Chętni mogą również odwiedzić pobliską wioskę koczowniczych 
rybaków. Obiad i nocleg na jachcie.     
 
Dzień 3 (10 Mm, 2h) 
Niespełna 2h dzieli nas od Antanimora, gdzie wpatrujemy się w stare plantacje kokosów. Lunch zjadamy przy małej uroczej 
plaży, doskonałej również do kąpieli. Kolacja i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 4 (5 Mm, 1h) 
Dalej żeglujemy w kierunku Nosy Valiha,  znanej ze swoich pięknych koralowców pełnych ryb. Proponujemy również wyjście na 
wyspę, aby zobaczyć jej tropikalną roślinność. Obiad o zachodzie słońca i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 5 (5 Mm, 1h) 
Docieramy do pięknej Berangomaina o nieskazitelnym wybrzeżu koralowym, pełnym podwodnego życia. Pobliskie Nosy Opy to 
raj dla zbieraczy muszli. Kolacja i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 6 (28 Mm, 5h) 
Wracamy w kierunku północnym do ujścia rzeki  Baramahamay, gdzie stajemy na postój w całkowitej ciszy. Na potonie 
odbywamy wycieczkę w górę rzeki, aby zobaczyć mangrowce i naturalną roślinność oraz pobliską wioskę Sakalava ze szkołą. 
 
Dzień 7 (36 Mm, 6h) 
Do na spotkanie z żółwiami i krystaliczną turkusową wodą na Nosy Iranja dopływamy w ciągu 1h. Ta zielona wyspa składa się w 
zasadzie z dwóch mniejszych części, połączonych wąską, paskową mierzeją. Odwiedzimy latarnię morską, z której rozpościera się 
wspaniały widok na ocean. 
Niesieni mocnym, zachodnim wiatrem Talio wracamy na Nosy Be na godzinę mniej więcej 17:00. 
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Trasa 3: Śladami kultury Sakalava (4 dni, 3 noce, 100 Mm) 
Nosy Be - Nosy Mamoko - Russian Bay - Baramahamay - Nosy Iranja - Nosy Be 

 
 
Trasa 3: Śladami kultury Sakalava (4 dni, 3 noce) 
Polecany okres: kwiecień-grudzień 
 
Dzień 1: 
Z Carter Bay żeglujemy około 4h na południe do Nosy Mamoko, którego bujny las stanowi doskonałem 
schronienie dla lemurów i gigantycznych żółwi. Na wyspie znajduje się wioska koczowniczych rabaków. 
Obiad i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 2 
Przemiesczamy się wzdłuż wybrzeża do historycznej Russian Bay - starożytnym, spokojnym azylu dla 
żeglarzy pełnym cichych plaż. Obiad i nocleg na jachcie. 
 
Dzień 3 
Po 25 milach żeglugi, mijając kilka mniejszych wysepek i białych plaż docieramy do ujścia rzeki 
Baramahamay porośniętej magrowacami. Ponad to w programie 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 4 
Nasz kolejny postój to Nosy Iranja. Ta zielona wyspa składa się w zasadzie z dwóch miejszych części, 
połączonych wąską, paskową mierzeją. Na wyspie odwiedzimy latarnię morską, z ktorej rozpościera się 
wspaniały widok na morze. 
Niesiemi mocnym, zachodnim wiatrem Talio wracamy na Nosy Be na godzinę około 17:00. 
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