Dato: 16. Januar 2015

Malawi safari og
Malawisøen
12 dage fra kr. 25.500 v/2 deltagere
REJSERUTE: LILONGWE – LIWONDE NATIONAL PARK – LAKE MALAWI - LILONGWE
Privat safari med mulighed afrejse hver dag, året rundt, du bestemmer

Tlf.: 8873 4000

|

www.africatours.dk

|

info@africatours.dk

OM AFRICA TOURS

Drømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.
Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours
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Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.
"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"
Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et
minde for livet."

Side 2

OM REJSEN

Malawi safari og Malawisøen

Besøg naturskønne Malawi på denne vidunderlige rejse, der foregår i et roligt tempo og uden for meget kørsel, og med overnatning på
hoteller og i camps af høj standard. Der er god tid til at besøge landets to største naturattraktioner: Liwonde nationalparken, der er
Malawis bedste sted at se mange af Afrikas ikoniske store dyr, og Malawisøen, der aspirerer til titlen som verdens smukkeste samt mest
klarvandede og fiskerige sø.
Liwonde nationalparken ligger langs Shire floden, der er Malawisøens afløb mod syd til Zambezi floden. Parken rummer et ualmindeligt
rigt dyreliv, såvel når det gælder fugle som for mange Afrikas store og berømte pattedyr. Med fire hele dage i området på den dejlige camp
direkte ned til floden, bliver der rig mulighed for at se mange af disse dyr og den smukke natur de lever i. Der er to daglige safariaktiviteter
under opholdet, som hhv. foregår på savannen i åbne firehjulstrukne biler og på floden i små åbne både.

Efter safarioplevelserne går turen til Malawisøen, hvor der ligeledes er
fire skønne dage på det komfortable hotel, der ligger direkte ned til
søen nær Shire flodens udløb og den historiske by Mangochi. Dette er
det perfekte sted til afslapning efter safarien, med mulighed for en
svalende dukkert i stedets store swimmingpool og en svømmetur i
søens krystalklare vand fra den fine sandstrand.

Ved søen er der gode muligheder for aktiviteter som f.eks. sejlture,
snorkling, gå- og løbeture samt besøg i den lokale landsby. Det er også
muligt at tilkøbe længere sejlture til f.eks. Boadzulu Island, der er den
sydligste del af Lake Malawi National Park og har et rigt dyreliv på og
omkring øen, og så findes der en golfbane i gåafstand, som man kan
booke en runde eller to på.
Dette er en privat safari ved to personer. I kan rejse det antal I ønsker,
forhør nærmere for pris. Ligesom I også kan rejse det antal dage I
ønsker. Det skræddersyr vi efter jeres ønsker og behov.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et
minde for livet."
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Malawi safari og Malawisøen
DAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse fra Danmark
Der er afrejse fra Danmark om eftermiddagen, og efter flyskift i en europæisk lufthavn om aftenen går turen videre mod Afrika. På flyveturen
serveres gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Dag 2: Ankomst til Lilongwe i Malawi
Der er ankomst til en større lufthavn i Afrika f.eks Nairobi eller Johannesburg tidlig morgen, hvor der skiftes til flyet mod Malawis hovedstad;
Lilongwe. Ved ankomsten om formiddagen bliver I modtaget i lufthavnen af vores lokale repræsentant, der sørger for jeres transport til hotellet,
som ligger i den nordlige del af Lilongwe og mindre end en halv times kørsel fra lufthavnen.
Indkvartering på Africa House. Afhængig af ankomsttidspunkt kan vi ikke garantere, at I kan få værelserne før over middag.
Resten af dagen er til afslapning efter flyveturen, måske med en svalende dukkert i swimmingpoolen om eftermiddagen. Om aftenen er der
mulighed for at nyde middagen i hotellets dejlige restaurant.

Dag 3: Til Liwonde National Park for safari
I afhentes på hotellet efter morgenmaden på forud aftalt tidspunkt. Herfra køres I til Liwonde National Park, en køretur på ca. 275 km, der tager 4-5
timer afhængig af hvor mange stop I gør undervejs.
Først køres gennem farverige Lilongwe, mens størstedelen af turen går gennem Malawis landdistrikter med små landbrug og landsbyer, og på en
del af ruten, kører I direkte langs grænsen til nabolandet Mozambique. Kort efter I er kørt ind i nationalparken kommer I til en bred flod, Shire River.
Her stiger I af bilen, og en lille båd transporterer jer det sidste stykke til jeres indkvartering; Mvuu Camp, som ligger på den modsatte side af floden.
Når I har nydt en dejlig frokost på campen, som ligger midt i Liwonde nationalparken og direkte ned til Shire floden, så er det tid at blive installeret i
de dejlige telte/hytter, som er jeres hjem for de næste fire dage. Der bliver også tid til at slappe af i de dejlige omgivelser, evt. med en tur i campens
swimmingpool, inden I skal på jeres første safari i nationalparken. Denne foregår enten i en åben firehjulstrukken bil på savannen eller i en lille
åben båd på floden, hvilket aftales på stedet. Der veksles generelt mellem disse to aktiviteter under hele opholdet.
I har 4 nætter i campen. Under jeres ophold er alle tre hovedmåltider inkluderet.
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Dag 4-6: Tre hele dage med safari i Liwonde nationalparken
I har tre hele dage for jer på den dejlige camp midt i Liwonde National Park ned til Shire River. Der er inkluderet to daglige safariaktiviteter under
opholdet, de såkaldte game drives på savannen i en åben firehjulstrukken bil og sejlads i en lille åben båd på floden: Derudover er der mulighed
for at tilkøbe en guidet gåtur i bushen samt et besøg i en lille lokal landsby.
Aktiviteterne foregår hhv. om morgenen og ud eftermiddagen, mens der er god tid til spise frokost og nyde de dejlige omgivelser i campen midt på
dagen. Muligvis får I også chancen for at fortsætte et af jeres game drives til efter mørkets frembrud, hvor der med en stærk projektør søges efter
nogle af de specielle nataktive dyr, som yderst sjældent ses i dagslys. Dette aftales på stedet.
Det er også muligt, mod ekstra betaling, at besøge det lokale næsehornsreservat, hvor der bl.a. findes to skjul ved dyrerige vandhuller, samt at
komme med rangerer på næsehorns-tracking til fods.

Dag 7: Til Lake Malawi
Efter et sidste skønt morgenmåltid i campen er det blevet tid til at pakke sammen efter fire dejlige dage i bushen. Dagens køretur mod Malawisøen
er hverken lang eller anstrengende, under 100 km og 1,5-2 timer, så der er god tid til at nå frem til jeres nye hjem for de næste fire dage i tide til
frokost.
Når I har krydset Shire floden står jeres bil og chauffør klar til at køre jer den smukke tur langs den mindre Lake Malombe og gennem den
historiske by Mangochi indtil I når gigantiske Lake Malawi. Efter et kort stykke vej langs Malawisøen ankommer I til jeres komfortable hotel, der
ligger direkte ned til søen og en lang strækning af fin privat sandstrand.
Efter frokosten kan I slappe og ”udforske” de nye omgivelser, hvor der såvel er mulighed for at svømme i den store swimmingpool som i søens altid
varme og klare vand.
Indkvartering for fire nætter på Makokola Retreat med alle måltider og lokale drikkevarer inkluderet.

Dag 8-10: Tre hele dage ved, på og i Lake Malawi
De næste tre hele dage er afsat til at slappe af og nyde de eksotiske omgivelser suppleret med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Under
opholdet er der inkluderet ikke motoriseret sejlads på søen, snorkling og besøg i en lokal landsby. Mod betaling er der også mulighed for at spille
golf lige ved siden af hotellet, til at stå på vandski samt til at sejle ud i Lake Malawi nationalparken til Boardzulu Island for at snorkle eller dykke.

Dag 11: Retur til Lilongwe for hjemrejse
Det er blevet hjemrejsedag. Morgenmaden nydes og afhængig af tidspunkt for flyrejsen hjem er der formentlig også tid til en dukkert i
swimmingpoolen eller søens varme vand, inden det er tid til at tage afsked med Malawisøen.
I hentes og køres til Lilongwe, en tur på ca. 235 km og 3-4 timer, hvor I følger parallelt med Lake Malawi det første stykke inden I drejer ind i landet
mod hovedstaden. Afhængig af jeres afrejsetidspunkt kan I spise middag i byen eller lufthavnen, inden der sidst på dagen er afgang mod hjemlige
himmelstrøg. Via flyskifte i en større afrikansk lufthavn flyver I til Europa, og på flyveturen serveres gratis måltider med drikkevarer.

Dag 12: Hjemkomst
Efter flyskifte om morgenen i en europæisk lufthavn er der ankomst til Danmark i løbet af dagen.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsen
Priser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer:

Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse DK-Lilongwe t/r
• Overnatning i Lilongwe på ankomstdagen m/morgenmad
• Fire overnatninger Mvuu Camp m/helpension
• Fire overn. Makokola Retreat m/helpension og lokale drikkevarer
• Safari og andre aktiviteter jf. program
• Kørsel i åbne firehjulstrukne biler på safari
• Sejlads i åbne både med engelsktalende bådfører/guide på safari
• Entré til nationalparker
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Bidrag til Karen Blixen Camp Trust
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter/Rejsegarantifond

• Visum til Malawi
• Frokost, middag dag 2
• Frokost, middag dag 11
• Drikkevarer dag 2-6 og 11
• Drikkepenge og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, der ikke er nævnt i dagsprogrammet
• Vaccinationer
• Forsikringer

Afrejsedato:
Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København.

Indikationspris 2022:
Pris per person i perioden jan-jun, nov-20. dec fra kr. 25.500
Pris per person i perioden jul-okt fra kr. 29.200
Tillæg for enkeltværelse fra +kr. 3.400
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved to deltagere. I kan rejse det antal I ønsker, forhør nærmere for pris. Den endelige pris afhænger af
flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles samt deltagerantal har også indflydelse på prisen. Der tages forbehold for ændring af tider og
indkvarteringssteder.
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