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South Luangwa & Lake Malawi - Budget

South Luangwa & Lake Malawi Budget - 13 dagen
totale reisduur 13 dagen - vertrek is mogelijk op elke gewenste data

Hoogtepunten:
South Luangwa Mfuwe sectie: Croc Valley Camp
South Luangwa Nsefu sectie: Croc Valley Camp
Lake Malawi: Chembe Eagles Nest & Mumbo Island
Chartervluchten:
Lusaka – Mfuwe
Mfuwe – Lilongwe
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België
Ø Dag 02 – aankomst Lusaka– vlucht naar Mfuwe – transfer naar Croc Valley Camp – 1 nacht FB
Ø Dag 03 – 05 – game drives of wandelsafari’s in Mfuwe sectie – Croc Valley Camp – 2 nachten FB
Ø Dag 05 – 08 – game drives of wandelsafari’s in Nsefu sectie – Croc Valley Camp – 3 nachten FB
Ø Dag 08 –10 – vlucht naar Lilongwe – transfer naar Cape Maclear – Chembe Egles nest – 2 nachten B&B
Ø Dag 10–12 – boottransfer naar Mumbo Island – 2 nachten FB
Ø Dag 12 – wegtransfer naar Lilongwe Airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 13 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2016 op basis van 1 perso0n (exclusief internationale vluchten):
01-04-2016 t/m 15-12-2016

± USD 3.850 p.p.

*De transfer van Lake Malawi neemt ongeveer 4-5 uur in beslag. De laatste dag zult u dus heel vroeg vertrekken om uw
aansluitende terugvlucht in Lilongwe te halen. Eventueel kunt u nog een extra overnachting op de laatste dag in Lilongwe
inplannen zodat u op een relaxed tempo aan uw terugreis kunt beginnen. Burley House B&B inclusief airporttransfers ±
U$ 120 .p.p.p.n.
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Prijsindicatie internationale vluchten: tussen € 1.128 ,- en € 1.260 ,- p.p. inclusief airport tax en brandstoftoeslag. De
ervaring leert dat vanwege het ruime aanbod aan vliegtickets op het internet, veel cliënten ook zelf op zoek gaan naar de
internationale vluchten. Het staat het u vrij om dat ook te doen. Voor goede aansluitingen van de transfers en/of
binnenlandse vlucht dient u ons wel op de hoogte te brengen van de vertrek en aankomsttijden. Mocht u hierbij advies
nodig hebben dan helpen wij u graag.

De reis is inclusief:
-

2x chartervlucht Lusaka naar Mfuwe & Mfuwe naar Lilongwe
Airport transfers & intercamp transfers
Eco toerisme gelden

South Luangwe Nfesu & Mfuwe – Croc Valley Camp
-

Accommodatie in comfortabele safari tent met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden
Laundry service
Ochtend game drives in open 4WD 06:00 – 10:30
Middag game drive in open 4WD 16:00 – 20:15
Wandelsafari’s
Of Full day game drive in open 4WD Mfuwe en/of Nsefu met picknick lunch
Gekwalificeerde Engels sprekende gids
*Optioneel: Tribal Textiles Tour $25 of Kawasa Village and Chipembele Animal Orphanage Tour $35

Lake Malawi – Chembe Egles Nest
-

Accommodatie in strand chalet met en-suite faciliteiten
Ontbijt

Lake Malawi – Mumbo Island
-

Accommodatie in eco- chalet met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden
Return boottransfer
Gratis gebruik van snorkels en kayak

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Zambia 50 U$ p.p. (deze kunt u bij de grens verkrijgen), Int.
airport departure tax Zambia en Malawi ±U$ 30 p.p. per land wanneer niet in uw ticket inbegrepen, fooien, facultatieve
excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Park entreegelden South Luangwa ± U$ 25 p.p.p.n.
Lunch & diner in Chembe
Drankjes
• Wij rekenen geen bemiddeling- of reserveringskosten.
• Indien noodzakelijk behouden wij ons het recht voor de route te wijzigen en/of eventuele prijswijzigingen als gevolg
van sterke koerswijzigingen, verhoogde airporttaxes, brandstofprijzen en park entree gelden aan te passen en door
te berekenen.
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Aanvullende informatie
South Luangwa National Park

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 night drives vaak in staat zijn om ze te vinden. Het enige dier dat hier niet voorkomt is de neushoorn.

South Luangwa Mfuwe & Nsefu sectie – Croc Valley Camp / 6 nachten

Bij het vliegveld van Mfuwe wordt u opgewacht door een medewerker die u naar uw accommodatie zal brengen. Croc
Valley Camp is gelegen op de oever van de Luangwa Rivier op 5 min. 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 ruime safari tenten zijn elk eenvoudig ingericht met een tweepersoons of twee single bedden, een tafeltje naast 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.
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De verhoogde rieten safari chalets zijn op palen gebouwd vanwege de seizoensgebonden overstromingen. Elk chalet
beschikt over een eenvoudige inrichting met een tweepersoons of twee single bedden, een muskietennet, een en-suite
toilet/douche, een kleine veranda met een zitbankje ziet uit op de bush.
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.

Uw verblijf is in een River tent inclusief alle maaltijden, laundry service, dag en avond game drives, wandelsafari’s, 3x
full day game drive Mfuwe of Nsefu inclusief picknick lunch, en gekwalificeerde gids. (exclusief park entreegelden ±U$
25 p.p.p.d.) Optioneel - bezoek aan Tribal Textiles Tour $25 of Kawasa Village and Chipembele Animal Orphanage Tour
$35)

Cape Maclear – Lake Malawi

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.
Boottochten en kayakken zijn een attractie voor toeristen door de traditionele taferelen van de dorpjes, vissers in
boomstammen, de bezigheden van de lokale bewoners op de strandjes en de enorme rotsblokken, waar vanaf sommige
graag een diepe sprong wagen. Door de rijke visvangst speelt het meer een belangrijke rol in de economie en de
dagelijkse levensbehoefte van veel bewoners, de dorpjes liggen veelal verspreid langs de oever. Ondanks de
aantrekkingskracht van het meer zijn er nog steeds lange stukken prachtig wit zandstrand met schoon kristalhelder
water die alleen toegang bieden voor gasten van de accommodaties. Vooral het Kajakken, zeilen, boottochten,
visarenden voeden, snorkelen, duiken en waterskiën zijn slechts enkele van de activiteiten die door veel accommodaties
worden aangeboden.
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Cape Maclear - Chembe’s Eagles Nest & Chembe village

Chembe Eagles Nest is gelegen op de zuidelijke oever van Lake Malawi, op het schiereiland Cape Maclear. Chembe
Eagles Nest bestaat uit 11 chalets die uitzien op het meer waarvan een aantal chalets op het strand, en de overige
chalets op het grasveld verscholen tussen de bomen en lianen. Elke chalet is eenvoudig ingericht en van alle gemakken
voorzien, een tweepersoons bed of twee single bedden, een muskietennet, een plafond ventilator en een en-suite
toilet/douche. Vanaf een kleine veranda met stoelen kunt u genieten van het uitzicht op het meer en prachtige
zonsondergangen.
Het centrale deel van de lodge is open-fronted en beschikt over een bar en het restaurant waar a la carte menu’s worden
geserveerd. Ook kunt u de maaltijd nuttigen op het terras dat overschaduwd wordt door een rieten dak. De menukaart
wordt dagelijks aangepast en mocht u behoefte hebben aan een bepaald gerecht of zin in een braai dan kunt u dat
kenbaar maken en de medewerkers zullen hun uiterste best doen.
Tegen een kleine vergoeding kunt u met een lokale bewoner de aangrenzende berg beklimmen voor een panoramisch
uitzicht over de baai. De lodge ligt op een bijzondere locatie namelijk aan de rand van het dorp Chembe. Het eind van het
dorp ligt op ongeveer drie kwartier lopen, ondanks de stevige wandeling is het zeker de moeite waard om een kijkje te
gaan nemen want Cape Maclear is een geschikte plek om ook het lokale leven te ervaren. Ook kunt u tegen een gering
bedrag met de vissermannen mee in een kano (van boomstammen gemaakt) om te zien hoe zij de vis vangen.
*TIP: het is een leuke ervaring om de maaltijden in het nabijgelegen dorp te nuttigen. In een lokaal restaurantje kunt u al
voor een paar dollar een heerlijke lokale maaltijd bestellen of u kunt dineren bij één van de backpackers lodges.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.

Cultuur opsnuiven in Chembe Village

Cape Maclear is een plek die het hart van velen heeft gestolen. Het meest populaire dorp is Chembe, 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.
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De andere route neemt ongeveer 45min. in beslag en loopt dwars door het dorp 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 laten 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 vrouwen
die potten en pannen op hun hoofden dragen, vrolijk dansende kinderen, kippen en geiten die overal dwars doorheen
wandelen en de geur van houtvuur en vis. Het hart van het dorp omvat enkele kleine lokale winkeltjes, groentestalletjes,
visstalletjes, een kledingmaker, een stoffenwinkeltje, enkele backpackers lodges enz. Hier kunt u het échte lokale leven
opsnuiven en wanneer u het leuk vindt kunt u ook 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 Euro heerlijk kunt eten aan het strand en genieten van
traditionele gerechten zoals vers gevangen botervis met rijst en groente.

Cape Maclear - Mumbo Island

Vanuit de meeste accommodaties worden duik en snorkel excursies aangeboden maar wanneer het uw passie is dan is
een verblijf op Mumbo Island een echte aanrader. Het eiland is te bereiken met een één uur durende boottransfer vanuit
Cape MacLear. Mumbo Island is een groen en rotsachtig eiland van ongeveer 1 kilometer in doorsnee. 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 6 sfeervolle tented chalets welke voldoet aan alle principes van ecoarchitectuur. Anders dan de andere eilanden in Lake Malawi kent Mumbo Island een populatie kleinere diersoorten die
gedurende de eeuwen heen tijdens de droge periodes naar het eiland zijn overgestoken. Het eiland 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. Naast
watersporten kunt u veilig en op eigen gelegenheid wandelen door de een van de vijf gemarkeerde walking trails te
volgen.
De accommodaties bestaat uit 6 tented chalets inclusief één familie tent voor 4 personen. Elke tent is eenvoudig doch
comfortabel ingericht en beschikt over en-suite toilet/badkamer met deels open bushdouche, zeep, shampoo, citronella
spray, badhanddoeken, zaklantaarn en muskietennet. Er is gezorgd voor een primitieve maar goedwerkende warme
douche en 's avonds worden de olielampen voor u aangestoken welke de utopische sfeer die op het eiland heerst doet
versterken. Op uw eigen privé veranda kunt u van de zonsopgangen genieten en het uitzicht op het meer, u vindt er een
tafeltje met stoelen en een hangmat.
Zowel de tented chalets, de dineerruimte en de bar zijn opgetrokken uit hout, gras en canvas en voldoen aan de
principes van eco-architectuur. Dit tezamen met niet-gemotoriseerde watersport, maken van Mumbo Island een ideale
locatie voor de actieve outdoor liefhebber. Tussen de activiteiten door kunt u genieten van een uitstekende keuken, een
wandeling ondernemen of relaxen in uw hangmat al blikkend over het water wanneer de zon achter de horizon verdwijnt.
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Een professioneel team staat voor uw klaar om u eventueel tijdens de watersportactiviteiten te begeleiden. Kayakken,
snorkelen of duiken - snorkel attributen worden gratis uitgeleend en duikattributen zijn te huur. Mumbo Island is een
geregistreerd duik resort en zowel beginners als gevorderden kunnen hier terecht.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, return boottransfers en alle niet gemotoriseerde watersporten zoals snorkelen en
kayakken,natuurwandelingen.
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