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Malawi & South Luangwa Zambia Budget ‐ 14 dagen

Verlenging of vervanging van accommodaties mogelijk
Individuele maatwerkreis I Hoogtepunten:
Mulanje: Kara ‘O Mula Country Lodge
Liwonde NP: Mvuu Camp
Lake Malawi: Gecko Lounge & bezoek Domwe Island
Mua Mission: Kungoni Craft Centre & village
Lilongwe: Kiboko Town Hotel
Zambia, South Luangwa: Croc Valley Camp / River Tent

Inbegrepen transport: privé wegtransfers, 2 vluchten
 Dag 01 – vertrek Nederland/België
 Dag 02 – 03 – aankomst Blantyre Airport – transfer naar Kara O’Mula Country Lodge – 1 nacht HB
 Dag 03 – 04 – full day wandeling Mulanje en bezoek natural pool – Kara O’Mula Country Lodge – 1 nacht FB
 Dag 04 – 06 – transfer naar Liwonde NP – Mvuu Camp – 2 nachten FB
 Dag 06 – 07 – transfer naar Lake Malawi – Chembe Village/Cape Maclear – Gecko Lounge – 1 logies
 Dag 07 – 08 – full day bezoek Dowme Island – Gecko Lounge – 1 logies
 Dag 08 – 09 – transfer naar Lilongwe, en-route lunch stop & bezoek Mua Mission– Kiboko Hotel – 1 nacht B&B
 Dag 09 – 13 – transfer naar Lilongwe Airport, vlucht naar Mfuwe – transfer naar Croc Valley Camp – 4 nachten FB
 Dag 13 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van uw terugreis
 Dag 14 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 op basis van twee personen (exclusief internationale vluchten):
Januari t/m juni ± U$ 3.195 p.p.
Juli t/m oktober ± U$ 3.350 p.p.
November t/m december ± U$ 3.195 p.p.
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De reis is inclusief:
-

Airport & intercamp transfers in privé voertuig ( inclusief flesje water)

-

Accommodatie in budget en midrange accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Alle maaltijden (uitgezonderd in Kiboko Hotel, lunch in Mua Mission, 1x lunch in Kara O Mula)

-

Ontbijt & diner, 1x packed lunch in Kara O’ Mula Lodge

-

Ontbijt in Kiboko Town

-

Mulanje: flexibel 4-6 uur durende wandeling onder begeleiding van lokale gids door Likhubula Forest aan de
voet van Mulanje, bezoek watervallen & natural pool.

-

Liwonde: 3 activiteiten per dag met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD of bootsafari’s

-

Lake Malawi/Cape Maclear: op eigen gelegenheid het dorp verkennen, lokaal restaurantje, optioneel sunset
cruise

-

Lake Malawi/Domwe Island: full day bezoek, gebruik van kayak, lokale lunch

-

Mua Mission: max. 2 uur durend bezoek aan het kunstenaarsdorp met houten beelden. Lunch op eigen kosten.

-

Eco toersime & park entreegelden Liwonde

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia ±50 U$p.p , *visumkosten Malawi single entry
±75 U$ p.p., deze kunt u bij de grens verkrijgen, wanneer niet in uw internationale vliegticket geincludeerd mogelijk Int.
airport departure tax Malawi ±35 U$ p.p. deze dient u ter plekke en gepast in U$ te betalen), fooien facultatieve
excursies en persoonlijke uitgaven.
*Een visa voor Malawi is sinds oktober 2015 geïntroduceerd en bij de grens verkrijgbaar. De Malawi High Commission adviseert om
twee pasfoto’s mee te brengen.

Bijkomende kosten:
Drankjes
Lunch in Mua Mission
1x lunch in kara O’Mula Lodge
Diner in Kiboko Town Hotel
Wandeling Mulanje ± 50 U$
Park entreegelden South Luangwa ± 25 U$ p.p. per dag

Aanvullende informatie
Mulanje Mountains ‐ Kara’O Mula Country Lodge
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Kara O'Mula Country Lodge is gunstig gelegen op ongeveer 12 km. van de Likhubula Falls en de Dziwe la Nkhalamba
natural pool te bereiken via een dirt road. Vanaf Blantyre is het ongeveer 1,5 uur rijden naar Mulanje.
De lodge is de beste accommodatie met catering service in Mulanje, alternatieve accommodaties zijn op basis van self
catering. Kara ‘O Mula Lodge wordt vooral bezocht door de lokale bevolking zelf. Ze beschikt over 27 eenvoudig
ingerichte kamers. 7 Kamers zijn gelegen in het hoofdgebouw, de 20 overige kamers bestaan uit chalets verspreid over
het tropisch ogende terrein en zien uit op de Mulanje Mountain. In tuin bevindt zich een ruim zwembad met enkele
ligstoelen waar u overdag verkoeling kunt zoeken.
Elke kamer beschikt over twin bedden of een tweepersoonsbed, een muskietennet, een ventilator, thee & koffie
faciliteiten, TV, Wifi en een en-suite toilet/douche. In het hoofdgebouw bevinden zich de receptie, een bar, een
restaurant en een conferentiezaal.
Uw verblijf is inclusief ontbijt, diner, 1x packed lunch.

Excursie vanuit Kara O’Mula Lodge ‐ Mulanje Mountains, wandeling Likhubula Forest

In de ochtend ontmoet u uw lokale gids bij de receptie van Kara O’Mula Lodge. Samen met de gids en zijn voertuig
vertrekt u voor een rit van ± 1 uur deels over een onverharde weg naar het Likhubula Forest. De duur van de wandeling
in Likhubula Forest kunt u zelf bepalen en u kunt met de gids te overleggen wat de mogelijkheden zijn. De route omvat
in elk geval een bezoek aan de watervallen en de natural pool waar men een frisse duik kan nemen. U dient een rugzak
te prepareren voor de dag, deze zult u zelf dragen tijdens de wandeling. Eventueel kunt u van een porter gebruik maken,
de kosten hiervan zijn 20 U$ per porter. Er wordt een packed lunch voor u gereserveerd bij de receptie van Kara O’Mula
Lodge welke u dient mee te nemen voor onderweg. Drankjes of een extra snack kunt u samen met uw gids onderweg
inkopen bij een lokale supermarkt.
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Liwonde National Park

Het Liwonde National Park wordt met zijn diversiteit wel als mooiste wildlife park van Malawi beschouwd. De oevers van
de Shire rivier zijn uitgestrekte moerassige vlaktes met regenwoudachtige begroeiing, vele boabab bomen en savanne
afgewisseld met palmen waardoor er een tropisch gevoel ontstaat. Langzaam gaan de moerassen over in een grote open
savanne dat zich uitstrekt naar de dichte bebossing van de glooiende Shire hooglanden.
Na een intensieve stroperij kwamen er nog maar weinig neushoorns voor in Malawi waardoor er o.a. vanuit Zuid-Afrika de
zwarte neushoorns opnieuw en succesvol werden uitgezet, inmiddels is er weer een gezonde populatie te vinden. Maar
ook roofdieren zoals de serval en jakhals kunt u hier spotten, de kans dat u leeuwen of een luipaard zult zien is erg klein.
Naast veel klein wild zoals impala's, reedbuck, waterbokken, wrattenzwijnen en een aantal interessante reptielen is
Liwonde een thuishaven voor olifanten. In en langs de rivier kan men veel vogels en wild aantreffen. Ontelbare
nijlpaarden die uw nieuwsgierig aan zullen kijken en kolossale krokodillen die liggen te zonnen op de zandbanken en dan
langzaam het water in glijden, ook de olifanten zoeken graag verkoeling in de rivier. Een bootsafari op de rivier is dan ook
beslist aan te bevelen!

Mvuu Camp ‐ Liwonde NP

Mvuu Camp is gesitueerd op de oever van de Shire Rivier in het Liwonde NP in het zuiden van Malawi. Het kamp is
onderdeel van de luxueuze Mvuu Lodge, beide waren eens onderdeel en werden ondersteund door de bekende
’Wilderness Safaris Collection’ totdat het verder in handen van een lokale operator kon worden gegeven. Beide kampen
zijn de enige accommodaties in het national park, gelegen op een prachtige locatie aan de rivier of de lagune.
Mvuu Camp beschikt over 12 ruime walk-in type tenten, waaronder 7 familie chalets gelegen aan de Rivier met een
prachtig uitzicht. Elke tented chalet is voorzien van twee single bedden of een tweepersoonsbed, een klamboe, koffie &
thee faciliteiten, solar elektriciteit,een plafond ventilator, een safety box, een en-suite toilet/douche en een kleine
veranda met een zitje.
De centrale boma beschikt over een grote lounge dat hoewel overdekt, geheel aan weerszijden open is en een mooi
uitzicht biedt over de rivier. Hier vindt u ook de bar en een dineergelegenheid waar u ook overdag terecht kunt voor een
drankje of een snack. Tevens is er een kleine wildlife bibliotheek en een souvenirwinkel waar u leuke lokale
handgemaakte items kunt kopen. Voor enige verfrissing kunt u gebruik maken van het zwembad dat omwille van enige
privacy is afgeschermd van het kamp.
Per dag kunt u maar liefst 3 activiteiten ondernemen met keuze uit bootsafari’s op de Shire Rivier en dag en avond game
drives in open 4WD. Mvuu Camp ondersteunt de lokale gemeenschap en uw bezoek is eigenlijk niet compleet zonder
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het ervaren van de lokale cultuur in één van de dorpen of schoolprojecten. Daarnaast kunt u tegen een extra vergoeding
een Rhino Tracking Experience ondernemen, een drie uur durende wandeling in de Rhino Sanctuary onder begeleiding
van een bewapende gids van het Rhino Protection Team (RPT). Op deze manier draagt u ook bij aan het behoud van de
zwarte neushoorn want 90% van wat u betaalt voor deze activiteit gaat naar het natuurbeschermingsproject voor
neushoorns in Liwonde.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, 3 activiteiten per dag met keuze uit: dag en avond game drives in open 4WD,
bootsafari’s op de Shire River en gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden. (exclusief drankjes)

Cape Maclear – Chembe Village

De parel van Malawi is het tropische Lake Malawi met haar mooie stranden, kleine baaitjes en eilandjes. Een
fantastische bestemming voor water en zonaanbidders. Het kristalheldere meer herbergt honderden tropische gekleurde
vissoorten waarvan een aantal zeer bijzonder zijn omdat ze alleen in Lake Malawi voorkomen. Het gebied rond Cape
Maclear en het Lake Malawi National Park behoren tot de UNESCO World Heritage Site. Chembe heeft het hart van velen
gestolen en is het meest populaire dorp, eigenlijk is het een rij van aaneengesloten kleine dorpjes die in elkaar overgaan,
gelegen direct aan het strand met ongeveer 10.000 inwoners.
Vanaf de accommodatie Chembe Eagles Nest kunt u kilometers lopen over een zandstrand langs vele kleine huisjes,
enkele backpackers lodges, droogrekken voor vis en aangemeerde boten en kano’s. Het strand is een veel gebruikte
looproute voor lokale bewoners, een was en badplaats en verkoopplek van allerlei koopwaar voor toeristen. De andere
route neemt ongeveer 45 minuten in beslag en loopt dwars door de dorpen en de maïsvelden. Wilt u liever niet te voet
dan kunt u één van de kinderen aanspreken die dagelijks bij de ingang van de lodge te vinden zijn, tegen een kleine
vergoeding zullen zij een brommer taxi voor u roepen. Beslist een avontuurlijke en snellere manier.
Chembe is een levendig dorp waar van alles te zien is. Zo zult u er typische Afrikaanse taferelen aantreffen van
traditioneel geklede vrouwen met potten en pannen op hun hoofd, vrolijk dansende kinderen, kippen en geiten die overal
dwars doorheen wandelen, de geur van houtvuur en gedroogde vis. Het hart van het dorp omvat enkele kleine lokale
winkeltjes, groentestalletjes, visstalletjes, een kledingmaker, een lokale bar en discotheek (waar u niet teveel van moet
verwachten), een stoffenwinkeltje, enkele backpackers lodges enz. Hier kunt u het echte lokale leven opsnuiven en
wanneer u het leuk vindt kunt u makkelijk in contact komen met de bewoners.
Dineren hoeft u niet persé in uw accommodatie te doen, u kunt ook gebruik maken van de restaurant/bar faciliteiten van
één van de backpackers lodges langs het strand. Voor een traditionele maaltijd kunt u terecht in een klein lokaal
bar/restaurantje zoals “Bana Paya”waar u voor een paar Dollar heerlijk kunt genieten van traditionele gerechten zoals
vers gevangen botervis met rijst, een tomaten/uien jus en groente.
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Domwe Island – excursie vanuit Chembe

Het eiland is te bereiken met een ongeveer 45 minuten durende boottransfer vanuit Chembe, Cape MacLear. Domwe
Island is een groen en rotsachtig eiland van ongeveer 11 vierkante kilometer met een hoogste punt van ongeveer 400
meter. Het is nog nooit bevolkt geweest en men streeft er dan ook naar om het eiland in dezelfde ongerepte en
natuurlijke staat te behouden.
Er is slechts één kamp gesitueerd, bestaande uit 3 sfeervol ingerichte tented chalets welke voldoen aan alle principes
van eco-architectuur en 2 campsites. Anders dan de andere eilanden in Lake Malawi kent Domwe Island een populatie
kleinere diersoorten die gedurende de eeuwen heen tijdens de droge periodes naar het eiland zijn overgestoken. Het
eiland is onderdeel van het Malawi National Park en is noemenswaardig wat betreft de vogel en reptielen populatie en
grote water monitors. Ook kunt u de Kaapse otter tegenkomen welke opmerkelijk genoeg niet schuw is voor mensen en
regelmatig gasten vergezeld tijdens het zwemmen of snorkelen. Het eiland heeft een klein zandstrandje waar u kunt
relaxen of zonnebaden en bij de receptie kunt u tegen geringe kosten een kajak of snorkels huren. Er is een lounge en
een dineerruimte waar u kunt relaxen met uitzicht over het meer.
De accommodatie wordt beheert door uitsluitend lokale werknemers. Wanneer u een dagtrip onderneemt dient u uw
eigen lunch mee te brengen, want de accommodatie is vooral gericht op selfcatering. In de accommodatie kunt u gebruik
maken van een volledig uitgeruste keuken en een koelkast om uw maaltijd te bereiden.
Dagtrip Domwe Island inclusief: return boottransfer, park entreegelden, lokale lunch op het eiland, kajak. (exclusief
drankjes.)

En‐route bezoek Mua Mission – Kungoni Craft Centre
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Kungoni Craft Centre werd in 1976 opgericht door Claude Boucher Chisale om de rijkdom van culturele en artistieke
erfenis van Malawi te vieren. Het artistieke kunstenaars dorp Mua Mission is gelegen in het Dedza District. Kungoni is
een non-profit organisatie die alle bezoekers graag uitnodigt kennis te maken met bijzondere en zeer gedetailleerde
houtsnijwerken, schilderijen, maskers, beelden, originele creaties in een breed scala aan stijlen die zijn opgesteld in
enkele kleine musea en winkels.
Er staan honderden kunstwerken die reiken tot aan het plafond en ook in de tuinen staan imposante beelden en zijn
voortreffelijke houten hekken en deuren te vinden. Kungoni’s kunstwerken zijn over de hele wereld bekend en met
regelmaat in een privé kunst collectie te vinden. In het dorp heerst een relaxte sfeer en u kunt makkelijk op eigen
gelegenheid verkennen. Naast het bezichtigen of misschien wel het kopen van houtsnijwerken is het de moeite waard
om even door de fraaie tuin te wandelen, een kijkje te nemen in het klooster, over de nabijgelegen markt te lopen of een
drankje of lunch te nuttigen op het tuinterras (lunch op eigen kosten).

Lilongwe – Kiboko Town Hotel

De meeste accommodaties zijn gelegen in een buitenwijk, het Kiboko Town Hotel in het centrum heeft als voordeel dat u
zelf een deel van de stad kunt verkennen. Op loopafstand zijn enkele winkels, een grote craft market en een supermarkt.
Het middenklasse hotel beschikt over 12 sfeervol ingerichte kamers voorzien airconditioning, een plafondventilator en
een en-suite toilet/douche. Achter hotel bevindt zich een gezellige binnenplaats waar u het restaurant, de bar, het terras
en een kinderspeelplaats kunt vinden. Optioneel kunt u bij de receptie sightseeing tour door de stad arrangeren.
Uw verblijf is inclusief: ontbijt

South Luangwa National Park ‐ Zambia

Aan de noordoostkant van Zambia ligt de Luangwa Vallei. Met ongeveer een oppervlakte van België herbergt het South
Luangwa National Park enorme aantallen wild en vogels. Het landschap bestaat grotendeels uit savanne en open
bosland, de grote Luangwa Rivier stroomt als een ader dwars door het park heen. Weinig parken in Afrika kunnen zich
vergelijken met de hoeveelheid en variëteit aan wild dat in dit park te vinden is.
Grote volwassen nijlkrokodillen zonnen op de rivierbanken en grote groepen nijlpaarden zoeken verkoeling in de rivier.
Kraanvogels, giraffes, grazende antilopen en massaal wegschietende bavianen zult u hier overal tegenkomen. Dieper en
verspreid in het park leven kuddes olifanten, zebra’s, buffels en leeuwen. En u heeft een goede kans wilde honden van
dichtbij te zien. South Luangwa heeft een gezonde populatie luipaarden maar ze zijn niet gemakkelijk te zien, hoewel de
trackers tijdens de avond game drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de
neushoorn.
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South Luangwa – Croc Valley Camp

Bij het vliegveld van Mfuwe wordt u opgewacht door een medewerker die u naar South Luangwa zal brengen.
Croc Valley Camp is gelegen aan de oever van de Luangwa Rivier op 5 minuten rijden van de ingang van het national
park, vanaf het vliegveld is het ongeveer een uur rijden. Croc Valley Camp is een eenvoudig doch comfortabel
kampement en biedt een goed alternatief voor de duurdere accommodaties rondom het park. Er heerst een gezellige
sfeer, het kamp ligt gunstig in de nabijheid van de Mfuwe en de Nsefu sectie en biedt comfortabele safari tenten met
uitzicht op de rivier, verhoogde chalets op palen in de bush en selfcatering opties voor hen die op selfdrive zijn.
De comfortabele safari tenten zijn elk eenvoudig ingericht met een tweepersoons of twee single bedden, een tafeltje
naast het bed, een opbergkastje, een schrijftafel, een ventilator, een en-suite toilet/douche en voor de deur een zitje met
rieten stoelen en uitzicht op de rivier. De ramen en de deur zijn gemaakt van gaas en de voorkant van de tent kan geheel
worden geopend.
Regelmatig bezoeken allerlei wilde dieren het kamp, zoals olifanten, bavianen, nijlpaarden en antilopen. Ze wandelen
langs de chalets of dwars door de centrale lodge, om deze reden beschikt het kamp dan ook over een nijlpaard
vriendelijk zwembad. Wilt u overdag niet luieren aan het zwembad, dan zoekt u misschien liever één van de hangmatten
op met een goed boek. Ook bij de bar en het restaurant kunt u terecht voor een koel drankje of een snack terwijl u een
perfect uitzicht heeft op de rivier en de nijlpaarden.
De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag en avond game drives in open 4WD of een wandelsafari in de
ochtend. Tussen de safari’s door bent u terug in het kamp voor een smakelijke lunch en heeft u tijd om te relaxen.
Verblijft u meerdere dagen dan kunt u ook de hele dag op game drive en wordt er een picknick lunch meegenomen voor
onderweg, U kunt de full day game drives afwisselen tussen de Mfuwe sectie van het park en het rustigere Nsefu sectie
zodat u een groot deel van South Luangwa kunt ervaren.
*Tegen een meerprijs van 10 U$ p.p. per keer kunt u ter plaatse een game drive te verruilen voor een wandelsafari,
afhankelijk van de beschikbaarheid van een park ranger.
Uw verblijf is in een River tent inclusief alle maaltijden, laundry service, dag en avond game drives in Mfuwe en
gekwalificeerde gids. (exclusief drankjes en park entreegelden 25 U$ p.p. per dag)
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