Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Madagaskar

Fakta Madagaskar
Sprog

Indbyggere

Religion

Valuta

Hovedstad

Madagaskisk, 23 mio.
stammesprog
og fransk

Antananarivo

Traditionelle
Madagaskisk
trosretninger ariary (MGA)
og kristendom

Areal

590.000 km2

Tidsforskel

Valutaen i Madagaskar hedder madagaskisk ariary

Tidsforskellen mellem Danmark og Madagaskar

(MGA). Medbring USD og EUR som valuta, da man ikke

varierer efter vores sommer- og vintertid.

kan veksle madagaskiske ariary hjemmefra. Det er
også muligt at betale med USD og EUR i de større byer,

Sommertid + 1 timer/vintertid + 2 timer.

hvor der også findes hæveautomater, og Visa og
MasterCard m.v. kan benyttes som betalingskort.

Transport
Elektricitet

Bus

I Madagaskar bruger man 220-230 volt. Der er stik som i
Busser i Madagaskar har ikke helt samme standard,

Danmark mange steder, men til tider kan der være

som man kender fra Europa. Vi har naturligvis valgt

anderledes stiktyper. Medbring derfor gerne et

den bedste kategori med aircondition, hvor det er

adaptersæt med flere valgmuligheder.

muligt.

Telefon og internet
Den internationale landekode for Madagaskar er + 261.

Fly

Det er dyrt at bruge mobiltelefonen – tjek evt. med dit
På vores rundrejser i Madagaskar flyver vi ofte de

mobilselskab om dækning og priser i Madagaskar.

længere strækninger med indenrigsfly. Hvor dette er
tilfældet, vil rejselederen orientere rejsedeltagerne om

I de større byer er det muligt at finde internetcaféer, og

praktiske forhold ved check-in i lufthavne og flyvetid på

de større hoteller tilbyder også internetservice mod

den pågældende strækning.

betaling. Forbindelsen er dog ikke altid så hurtig.

Økonomi

Drikkevarer og hygiejne

I Madagaskar kan et godt måltid fås for cirka 80 DKK, og

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

hvad angår lommepenge, er det vores erfaring, at man

toiletforhold. Ude i byen kan man dog komme ud for

kan klare sig for minimum 50 DKK pr. dag.

såkaldte pedaltoiletter og manglende toiletpapir.
Standarden på offentlige toiletter eller i landområder

Drikkepenge

kan også forekomme primitiv. Medbring selv toiletpapir

Man må påregne at bruge en del drikkepenge på

eller en pakke vådservietter, og evt.

Madagaskar. Presset på den rejsende fra de handlende

hånddesinfektions-gel, så er behovet for vand ikke så

og servicerende kan virke anmassende på

påtrængende.

Madagaskar, og lidt drikkepenge forventes derfor for de
fleste ydelser – spørg rejselederen til råds.

Du bør ikke drikke vand fra hanen. Køb i stedet vand på
flaske.

Valuta og kreditkort

2

Madagaskar

Takt og tone

Tiggere opleves i nogle områder, og det kan være svært

Befolkningen i Madagaskar er generelt meget åbne og

at håndtere. Lyt til rejselederens råd, og giv aldrig

tager mod turister med et smil. Det ligger ikke til

penge til børn.

madagaskerne at rette på folk, og de går ud fra, at man
som gæst selv har sat sig ind i, hvordan man opfører

Når du bevæger dig i naturen, er det vigtigt, at det

sig ved ankomsten til landet, og hvordan man passer

gøres på en respektfuld måde, der forstyrrer de vilde dyr

på naturen.

mindst muligt. Lad derfor være med at komme for tæt
på dyrene, og undlad at fodre dem.

Det er mest velset, at påklædningen ikke er for
udfordrende eller for kort. Det er ligeledes heller ikke

Rygning

god tone, at man som turist viser vrede eller blive

Under al flyvning og transport er der rygeforbud. På

ophidset offentligt. Kommer du i en situation, hvor du

Madagaskar er det forbudt at ryge i lufthavnen, i taxaer

føler dig dårligt behandlet, kan du henvende dig til

og på barer og natklubber. Følg anvisningerne for

rejselederen, som kan hjælpe med at rede trådene ud.

rygning de enkelte steder, og spørg gerne, før du
tænder en cigaret.
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Pas og visum til Madagaskar
Læs om regler for pas og visum i forbindelse med rejser til Madagaskar her.
Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter hjemrejsedatoen fra Madagaskar og have mindst 3 tomme
sider til viseringen.
Som dansk statsborger kan du få et visum til Madagaskar ved ankomst til landet. Visummet gælder i 90 dage og
koster ca. 115.000 ariary eller 35 euro. Du skal ikke bruges et pasfoto for at opnå visum, kun en gyldig returbillet.
Hvis du ikke er dansk statsborger, er det vigtigt, at du undersøger, hvilke visumregler der gælder for dig. Det er dit
ansvar at have de rigtige dokumenter, når du møder i lufthavnen.
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Klima Madagaskar
Få et overblik over klimaet i Madagaskar i tabellen herunder. Se også hvordan vejret er i
eksempelvis hovedstaden Antananarivo.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Antananarivo
Dagtemperatur

25

26

25

24

22

21

20

20

22

25

26

25

Nattemperatur

16

16

16

15

12

10

10

10

11

12

15

16

Nedbør (mm)

305

235

221

47

16

9

9

9

14

49

154

292

Dagtemperatur

32

33

32

31

29

27

27

28

29

30

30

31

Nattemperatur

23

23

22

19

16

14

14

14

16

18

20

22

Nedbør (mm)

84

80

39

11

22

11

5

3

7

14

29

77

Toliara/Tuléar

Kilde: DMI
Klimaet i Madagaskar er lige så varieret som naturen. Kysterne har tropisk klima og gennemsnitstemperaturer
på 20-26 grader. I højlandet midt på øen er klimaet køligere og tempereret, mens der er tørkeklima sydpå.
Nedbøren er heller ikke ligeligt fordelt over øen med dobbelt så meget regn på østkysten som på vestkysten.
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