
Sprawozdanie wyjazdu do doliny Tsaranoro - Madagaskar 

Uczestnicy

 Paweł Bździel (Łódzki Klub Wysokogórski)

 Paweł Wojdyga (Akademicki Klub Górski Łódź)

Termin wyjazdu: 21.06.2018-16.07.2018r.

Wykaz przejść:

DATA Nazwa Drogi Nazwa Góry
Długość

drogi trudność Styl

24/06/2018LA Croix du sud Vatovarindary 300m 6b OS

25/06/2018LA via de las rubias Tsaranoro Atsimo 450m 7b+ RP

27/06/2018Out of africa Tsaranoro kelly 580m 7a OS

29/06/2018Rain boto Karambony 420m 7b+ RP

04/07/2018Life in a feiry tail Tsaranoro Atsimo 460m 7a+ OS

11/07/2018Un Altro giro di giostra Mitsinjoarivo 335m 7b+ RP

13/07/2018La crabe aux pinces d'or Mitsinjoarivo 365m 7b+ FL

Terminarz wyjazdu

DATA

21/06/2018Wyjazd Polska

23/06/2018Przyjazd kemping Tsarasoa

24/06/2018-13/07/2018Wspinanie

14/07/2018Wyjazd kemping Tsarasoa

16/07/2018Przyjazd Polska

Przebieg wyjazdu:

Po prawie trzech dniach podróży zdecydowaliśmy zacząć od krótkiej drogi LA Croix du sud (6b)  po 
połogach Vatovarindary. Droga dość często chodzona. Ślady magnezji ułatwiają szybkie poruszanie 
się w terenie nie tylko na tej drodze, ale w całym rejonie. Następnego dnia wybraliśmy się na drogę life
in feiry tail (7a+). Niestety nie mieliśmy najnowszego topo i pomyliliśmy starty z jak się później okazało
la via de las Rubias (7b+) .Dalszą część wyjazdu wspinaliśmy się 1 dzień wspinanie na 1 dzień 
odpoczynku. Out of Africa (7a) to przyjemna i popularna droga z dobrym obiciem. Rain Boto (7b+)- 
pierwsza droga w rejonie- TRAD. W zależności od wyciągu bywa lotna. Frend BD #5 był za mały, aby 
dobrze się asekurować, co było niezgodne z opisem, wyglądało na to że #6 też był nie wystarczający. 
Bywało ze pierwszy punkt asekuracyjny był 15 m nad stanowiskiem w terenie 6c. Rzadko powtarzana 
droga z durzą ilością rys. Life in fairy tail,-droga nie jest tak popularna jak Out of Africa, ale jedna z 
ładniejszych, które zrobiliśmy. Stwierdziliśmy że dobrze było się pomylić z la via de las rubias na 
początku przyjazdu, które w naszej ocenie było mniej wymagające. Temperatura była wysoka jak na 
środek zimy, wspinanie w słońcu na trudnych drogach nie było dla nas możliwe. Zmieniliśmy cel 



główny na drogę znajdująca się na Tsaranoro Atsimo, które od godziny 12 jest w cieniu. Podjęliśmy 
próby na drodze mai piu cosi (Never the same, 8a). Podczas wyjazdu podjęliśmy 3 próby. Droga jest 
mało popularna z dużymi runoutami. Wyjazd zakończyliśmy dwoma mało popularnymi, ale bardzo 
ładnymi drogami na Mitsinjoarivo Un Altro giro di giostra (7b+), La crabe aux pinces d'or (7b+).

Informacje Praktyczne

Gdzie spać: Skorzystaliśmy z https://www.tsarasoa.com/. Właściciel dobrze mówi w języku 
angielskim. Pomógł sprowadzić zagubiony bagaż w dwa dni. Jest wifi-można wysłać wiadomości 
tekstowe z Messengera, WhatsApp, e-maila-działa bardzo słabo albo w ogóle.

Transport- zajmuje sporo czasu. Na Madagaskarze spędziliśmy 42 h żeby dotrzeć na kemping. 
Najlepiej skontaktować się z https://www.tsarasoa.com/ i zorganizować podróż. Nie jest tanio, ale 
można dotrzeć z lotniska do kempu w 15 h robiąc po drodze zakupy w Finie i skorzystać z pomocy 
kierowcy.

Jeśli zaplanujesz przyjazd i wyjazd z Finy w sobotę i dogadasz się z kempingiem to za koszt paliwa 
będziesz miał transport do, z Finy. To jest dzień targowy i właściciel jest zazwyczaj na zakupach w 
Finie lub będzie, bo jemu to tez na rękę.

Korzystaliśmy z cottise transport na podróż Tana-Fina. Trzeba zrobić rezerwacje, bo nie ma miejsc na 
ten sam dzień, jeśli się tam pojawisz rano. Mieliśmy szczęście, że ktoś zrezygnował, ale i tak 12 h 
czekaliśmy.

Zakupy- duże można zrobić w Finie. We wiosce jakieś 2km od kempingu jest mały sklepik. Można 
kupić makaron, czasami jajka, ciasteczka, dżem. Ogólnie bardzo podstawowe produkty.

Telefonia- jest zasięg w dolince. Można zaopatrzyć się w lokalna w kartę sim. Chyba warto do 
kontaktu z kempingiem w razie problemów, jeśli sami planujemy dotrzeć do doliny.

Jedzenie na kempingu- znośne, ale warto mieć coś do śniadań. Obiady duże, ale nie do końca 
smaczne. Bardzo podobne do siebie codziennie.

Rysunek 1:Na szczycie Tsaranoro Atsimo

Rysunek 2:Wyciag (7a) na Life in a fairy tail

https://www.tsarasoa.com/
https://www.tsarasoa.com/


Rysunek 3: 2 wyciąg na Rain Boto
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