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Malawi & South Luangwa, Zambia – 14 dagen

Verlenging of vervanging van accommodaties mogelijk.

Individuele reis I Hoogtepunten:
Satemwa/ Malawi: Huntingdon House FI
Liwonde NP / Malawi: Mvuu Camp FB
Lake Malawi: Mumbo Island FB
South Luangwa NP / Zambia: Track & Trail River Camp FB of Puku Ridge Camp FI
2x Chartervlucht:
Lilongwe - Mfuwe
Mfuwe - Lusaka
 Dag 01 – vertrek Nederland
 Dag 02 – 04 – aankomst Blantyre Airport – transfer naar Satemwa – Huntingdon House – 2 nachten FI
 Dag 04 – 06 – transfer naar Liwonde – Mvuu Camp – 2 nachten FB
 Dag 06 – 09 – transfer naar Cape Maclear, boottransfer naar Mumbo Island – 3 nachten FB
 Dag 09 – 13 – transfer Lilongwe Airport – vlucht naar Mfuwe – transfer Track & Trail Camp of Puku Ridge – 4 nachten FB
 Dag 13 – transfer naar Mfuwe Airport – vlucht naar Lusaka Airport voor aanvang van de terugreis.
 Dag 14 – aankomst Nederland
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie 2018 op basis van 2 personen: (exclusief internationale vluchten)
Malawi & South Luangwa, Track & Trail River Camp FB (net buiten het national park)
Januari t/m juni
± U$ 4.642 p.p.
Juli t/m oktober

± U$ 5.323 p.p.

November t/m december

± U$ 4.642 p.p.

Malawi & South Luangwa, Puku Ridge Camp FI (in het national park)
April t/m 14 juni
15 juni t/m oktober

± U$ 4.540 p.p.
± U$ 5.696 p.p.

November t/m december

± U$ 4.540 p.p.
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De reis is inclusief
-

Genoemde binnenlandse vluchten
Overnachtingen in luxe accommodaties met en-suite faciliteiten
Alle maaltijden
Drankjes in Huntingdon House (uitgezonderd geïmporteerde dranken)
Laundry service in Huntingdon House & South Luangwa
Satemwa/Huntingdon: gebruik van mountainbikes, begeleide natuurwandeling, bezoek aan thee plantages en
proeverij
Liwonde/Mvuu: 3 activiteiten per dag met keuze uit dag en avond game drives in open 4WD en bootsafari’s.
Mumbo Island: gebruik van kajakken en snorkels, wandelroutes
South Luangwa Track & Trail Camp: dag en avond game drives in open 4WD in Mfuwe sectie, wandelsafari op
aanvraag
South Luangwa Puku Ridge: dag en avond game drives in open 4WD in Mfuwe sectie, wandelsafari’s
Airport & intercamp transfers
Eco toerisme & alle park entreegelden

De reis is exclusief: Zambia visumkosten 50 U$ p.p. en visumkosten Malawi ± 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$,
deze dient u ter plekke en gepast in U$ 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 ( drankjes in Huntingdon House en Puku Ridge zijn wel inbegrepen)

Aanvullende informatie
Satemwa – Huntingdon House
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Het Thyolo district is gelegen tussen Blantyre en Mulanje Mountains in het hart van de Satemwa regio waar zich de koffie
en theeplantages bevinden. Sinds 1908 worden in deze regio diverse theesoorten verbouwd met passie en respect voor
de natuur en omliggende dorpen.
Thee is één van de grootste exportproducten van Malawi en een belangrijke inkomstenbron voor de bevolking die
hierdoor werk kunnen krijgen als theeplukkers. De thee wordt wereldwijd geëxporteerd en is terug te vinden in
bijvoorbeeld Lipton Yellow Tea Label. Satemwa wordt gekenmerkt door groen glooiende heuvels bedekt met thee en
koffie plantages, groenblijvende bossen, tropische planten en enkele kleine rivieren. Het Thyolo Forest Reserve is een
oase voor wandelaars en vogelaars.
Huntingdon House werd gebouwd in de jaren ‘20, het landgoed is al generaties in de Cathcart Kay familie en de thee en
koffie productie worden nog steeds gerund door leden van de familie. Het grote oude landhuis is in koloniale stijl
gebouwd met een half overdekt patio terras en is omringd door een prachtige groene rustgevende tuin met verschillende
zitjes voor een high tea. De tuin en het prachtige landschap zijn een oase van rust en kan een heerlijke afwisseling
bieden van een druk safari programma om gewoon even tot rust te komen. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van
mountainbikes om ontspannen op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen. Of u kunt een begeleide wandeling
maken door de nabijgelegen de Thyolo bossen. Uiteraard is een verblijf inclusief een bezoek aan thee & koffie plantages
met een demonstratie en proeverij.
Uw verblijf is inclusief maaltijden, drankjes (exclusief geïmporteerde dranken),gebruik van mountainbikes, begeleide
Thyolo Forest wandeling, bezoek plantages & proeverij, tea tasting fees.

Malawi / 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
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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
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, laundry, 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 ‐ Mumbo Island (heeft u voorkeur voor een andere strand accommodatie dan kan dit ook)

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.
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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 wanneer het water laag staat naar het eiland zijn overgestoken.
Het eiland is noemenswaardig wat betreft de vogel en reptielen populatie en grote water monitor lizards. 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
en zonnebaden op een klein zandstrand, kunt u veilig en op eigen gelegenheid
wandelen door één van de vijf gemarkeerde wandelroutes 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 ruime 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 glinsterende water wanneer de zon achter de horizon
verdwijnt.
Een professioneel team staat voor uw klaar om u eventueel tijdens de watersportactiviteiten te begeleiden. Kajakken,
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
kajakken, natuurwandelingen op eigen gelegenheid. (exclusief drankjes)

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.
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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.
South Luangwa is groot en variërend genoeg voor een wat langer verblijf. Het is onderverdeeld in drie secties, de centraal
gelegen Mfuwe sectie, het zuidelijk deel en meer naar het noorden de Nsefu sectie. Net buiten het national park zijn de
meeste accommodaties te vinden, deze zijn voordeliger dan in het park zelf en worden daardoor ook het meest bezocht.
De activiteiten van deze lodges worden wel in het national park ondernomen maar met name in de Mfuwe sectie. Wild is
in deze regio voldoende te vinden en luipaarden worden vaak gespot tijdens de avond game drives. Echter in de
maanden juli en augustus kan het hier soms behoorlijk druk zijn. Het huren van een privé voertuig is dan absoluut een
overweging waard, al is het maar voor één dag. Het geeft u tevens de mogelijkheid om wat dieper het park in te gaan en
biedt u ook alle ruimte en geduld om mooie foto’s te schieten.
Meer naar het zuiden en richting Nsefu sectie vindt u nauwelijks toerisme, zijn de accommodaties schaarser en
kleinschaliger, de bushcamps zijn wat luxer en naast dag en avond game drives bieden zij ook excellente wandelsafari’s
waarbij u ook de mogelijkheid heeft om van kamp naar kamp te lopen. Voor de ware avonturiers kunt u in het noordelijke
deel zelfs een nacht ‘fly’ camping ondernemen. U slaapt dan onder slechts een klamboe tent omringd door kampvuurtjes
en natuurlijk vergezeld door een professionele gids en kampmedewerkers die ervoor zorgen dat het u aan niets zal
ontbreken.
Emerald Season begint tussen medio november en medio december, na een lang droog seizoen ontstaat er een
wedergeboorte, een explosie van geur en kleur. De lucht is helder blauw en perfect voor fotografie. De late middagregens
met de daarbij behorende reusachtige opeengestapelde wolken, fascinerende flitsen en luidruchtig gedonder zijn
indrukwekkend. In het donker wordt het hele landschap verlicht. Naarmate het seizoen vordert en wanneer de Luangwa
rivier boven de oever stijgt ontstaan er overal overstromingen en lagunes waardoor de vallei verandert in een groen
paradijs. Het groen is ongelooflijk intens en kleurige bloemen komen in bloei. De trekvogels zijn gearriveerd om te
broeden, er is voldoende voedsel en alle dieren en insecten komen weer tot leven. Vanaf medio november wordt veel
wild geboren en dat zorgt voor vrolijke schouwspelen tussen de actieve jongen en ouders, iets dat men niet op andere
momenten van het jaar te zien krijgt. En het is piekseizoen om de wilde honden te zien!

Optie 1

South Luangwa ‐ Track & Trail River Camp (net buiten het NP)
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Het Track & Trail River Camp ligt niet ver van de hoofdingang van het national park en is een goed alternatief voor de
duurdere lodges. Het kleinschalige kamp ligt direct aan Luangwa Rivier en bestaat uit slechts 9 luxe chalets met elk een
uniek uitzicht op de rivier waar regelmatig nijlpaarden te zien zijn. In het kamp heerst rust en een prettige sfeer. De
ruime chalets staan op een verhoogd platform en zijn volledig ingericht met een Afrikaans design in een natuurlijke stijl.
Houten meubels, een kingsize bed met een muskietennet, een zithoek, een plafondventilator, elektriciteit (220V), koffie
& thee faciliteiten en een en-suite toilet/badkamer.
Enkele luxury chalets zijn tevens voorzien van een verzonken bad deels vervaardigd uit natuurlijke materialen. Vanaf uw
eigen terras/veranda kunt u genieten met een drankje van het fraaie uitzicht en even relaxen na een safari.
Voor families of kleine groepen zijn de luxe chalets met twee verdiepingen ideaal. Door de hoge plafonds ogen ze
ruimtelijk en bieden ruimte aan 2-4 personen. Deze chalets beschikken over 2 slaapvertrekken, een en-suite
toilet/badkamer en een privé balkon met een zitje.
De dineerruimte, de lounge en de bar bevinden zich in een open-fronted boma, welke een fraai uitzicht biedt op de rivier.
Hier kunt u dagelijks terecht voor een smakelijke maaltijd, een verfrissend drankje of om uw persoonlijke safari
ervaringen te delen met andere gasten. Andere aanwezige faciliteiten zijn een wellness spa, een kleine open bush gym
en een zwembad dat grenst aan de rivier zodat u ook vanaf uw zonnebed het wild kunt aanschouwen.
Tijdens uw verblijf kunt u vrij deelnemen aan dag en avond game drives in open 4WD en wandelsafari´s in de Mfuwe
sectie. Een full day game drive in de Nsefu sectie behoort ook tot de mogelijkheden, indien van tevoren wordt
gereserveerd. Speciaal voor hen die interesse hebben in fotografie, zijn er tegen een voordelige tarief speciale
mogelijkheden voor privé fotografie safari´s en workshops. (op aanvraag)
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD,
wandelsafari's, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Optie 2

South Luangwa ‐ Puku Ridge Camp ( in het NP)

Puku Ridge Camp (Sanctuary Retreats) is prachtig gelegen op een heuvel en ziet uit over een uitgestrekte open vlakte
waardoor voorbijkomend wild gemakkelijk te spotten is, leeuw, luipaard, olifant of zebra kan regelmatig worden
gesignaleerd. Het kamp is gelegen in het park nabij de Luangwa Rivier, in een privé gebied waardoor hier ook avond
game drives zijn toegestaan.
Puku Ridge Camp beschikt over 7 ruime safari tenten onder een rieten dak, voorzien van grote ramen met gaas en een
privé veranda met goed zicht op de vlakte. Elke luxe tent is ingericht met kingsize bedden, bedkastjes, een klamboe,
een plafond ventilator, een schrijftafel, een zithoek en een en-suite toilet badkamer voorzien van een ligbad, een binnen
en een buiten douche.
Overdag en in de late namiddag kunt u game drives in open 4WD ondernemen of kunt u te voet met de gids op
wandelsafari. Tussen de safari’s door heeft u tijd om te relaxen op de grote veranda met fauteuils en hangstoelen, of in
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de grote open-fronted stijlvolle lounge met barfaciliteit. Op het terras in de schaduw van een houten afdak bevindt zich
een gezamenlijke dineertafel. Wanneer u liever de maaltijd in privésfeer nuttigt, dan kan dit ook.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden & snacks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), laundry service, dag en
avond game drives in open 4WD, wandelsafari’s, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.
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