
Södra Afrikas smaragder

Följ med på en annorlunda safariresa till Malawi och Zambia i september 2016. Två 
nästan bortglömda resmål/länder i Södra Afrika. Vi blandar safari med öboende och 
snorkling i Lake Malawi och avslutar resan med de mäktiga Victoriafallen. Vår safariguide 
Johan Stenkula har mångårig erfarenhet av safaris och är speciellt duktig på fågellivet. 
Detta är en resa som passar ung såväl som gammal. Man behöver inte vara i fysisk 
topptrim för att hänga med på denna resa men en fördel om man kan ta sig i en båt och 
ur då det blir en del båtaktiviteter. Vid avslutningen kan man med fördel också gå över till
Zimbabwesidan av Victoriafallen för att se fallen från den sidan och kanske göra någon 
mer spännande aktivitet där.  

12 Sep: Avfärd från Sverige
Avresa från Stockholm/Göteborg eller Köpenhamn till Amsterdam på eftermiddagen. Byte 
av flyg i Amsterdam. Vidare till Nairobi. Middag och övernattning ombord.

13 Sep: Ankomst till Afrika
Byte av flyg i Nairobi. Vidare med Kenya Airways till Lilongwe. Vid ankomst till Lilongwe 
blir vi mötta av våra lokala representanter och vi åker till Burley House där vi övernattar 
med frukostpension. Möjlighet att utforska Lilongwe under eftermiddagen. 
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http://www.burleyguesthouse-lilongwe.com/ Frukostpension.

Lilongwe är Malawis huvudstad även om man säger att Blantyre i södra Malawi är det 
kommersiella centrat så är det Lilongwe parlament och president håller till i. Det är 
ganska utspridd stad med en nyare del runt Parlamentet i Capitol Hill. Finns en stor 
marknad i den gamla delen som är spännande att gå runt på. Befolkningen är oerhört 
vänliga.

 

14 Sep: På väg i Malawi
Vi äntrar våra bilar och åker söderut till den gamla huvudstaden Zomba. Här bor vi en 
natt på ett väldigt trevligt hotell med fantastisk utsikt över området. Vi håller till på en 
platå på 2 200 meters höjd. Under eftermiddagen gör de som vill en liten vandring i detta 
vackra landskap. Vi gör också en biltur på denna stora platå som sticker upp på ett 
väldigt markant sätt i landskapet. Övernattning med frukost på Ku-Chawe Inn. Det ar ca 4
timmar från Lilongwe hit. Vägarna är i regel väldigt bra med afrikanska mått mätt. 
http://www.sunbirdmalawi.com/sunbird-ku-chawe/ 

15 Sep: Flodhästar
Vi fortsätter till Liwonde National Park. Det tar ca 2,5 timme. Vi tar in på Mvuu (Flodhäst 
på chechewa) Camp där vi bor i stugor med helpension i två nätter. Safari i båt och med 
bil under dagarna vi är här.
http://cawsmw.com/index.php/lodges/mvuu-camp/ 
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16 Sep: Safari i reservatet
Heldag med safaris. Helpension på Mvuu Camp. 

17 Sep: Till Malawisjön
Vi fortsätter färden till Lake Malawi och vi kommer fram till Cape MacClear efter ca tre 
timmar. Från Kayak Africa tar vi sedan en båt som tar ca en timme till Mumbo Island som 
blir vårt hem de nästkommande tre dagarna. Här ingår snorklingsutrustning och kajaker i 
priset. Man kan även vandra runt den branta klippön men det finns bra stigar och vägar 
som passar alla. Här bor vi i fina tält med helpension. Vistelsen här är väldigt speciell 
eftersom vi bor på en eco-lodge. Här finns ingen el eller telefon. Våra lampor drivs av 
solen och stillheten är total.

  

18 & 19 Sep: Robinson-liv
Två hela dagar i Malawisjön på Mumbo Island med helpension. Snorkla, bada, paddla och 
koppla av! http://www.mumboisland.com/ 

20 Sep: Flyg till Zambia
Tillbaka med båt till Cape MacClear och Kajak Africa där vi äntrar våra bilar igen. Vi åker 
ca 1 timme till den lokala flygplatsen där vi tar ett mindre flyg till Mfuwe i Zambia. Flyget 
tar ca en timme. Transfer till Flatdogs Camp där vi tillbringar tre nätter i luxury ensuite 
tents med helpension. Safari under eftermiddagen om tiden medger.

 

21 & 22 Sep: Mitt i det vilda
Safari i South Luangwa National Park. En fantastisk nationalpark med väldigt få turister. 
http://www.flatdogscamp.com/ Här kan vi göra safaris till fots och även nattsafari om man
önskar.   

23 Sep: Till Victoriafallen
Transfer till flygplats och flyg via Lusaka där vi byter vidare till Livingstone. Vi håller till på
Zambiasidan av fallen. Transfer till Zambesi Sun där vi övernattar med frukostpension. 
Man kan enkelt promenera ner till fallen på Zambia sidan härifrån. Entré kostar 10 USD. 
http://www.suninternational.com/zambezi-sun/Pages/default.aspx 
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24 & 25 Sep: Upptäck två sidor av fallen
 Vi har två hela dagar till vårt förfogande här vid fallen. Det finns massor av aktiviteter att
göra för den som vill. En sundowner cruise på Zambesi floden tycker jag är ett måste. Ta 
er över till Zimbabwesidan och kika på fallen och ta en eftermiddagthé på Victoria Falls 
Hotel för att nämna några. Zambesi Sun med frukostpension.

26 Sep: Vi reser hem
Transfer till flygplats för flyg till Johannesburg. Vi får vänta några timmar i Johannesburg 
innan flyget går hem med KLM till Amsterdam. Middag och övernattning ombord. 

27 Sep: I Sverige igen
Hemma på förmiddag / lunchtid. 

Budgeterad kostnad ca 52 000 per person i delat dubbelrum plus flygskatter på ca 
6 200 kronor. 
Max 18 betalande gäster för denna unika resa. Då alla priser ej är satta ännu för nästa 
höst är det svårt att ge ett exakt pris. 
Minimum 12 deltagare för att resan skall gå av stapeln. 

Ingår i det budgeterade priset:
Flyg med KLM / Kenya Airways från Stockholm/Göteborg eller Köpenhamn till Lilongwe 
och tillbaka från Livingstone.
Flyg Southern Lakeshore – Mfuwe.
Flyg Mfuwe – Linvingstone.
En natt på Burley House med frukostpension.
En natt på Ku-Chawe Inn med frukostpension.
Två nätter på Mvuu Camp med safari och helpension.
Tre nätter på Mumbo Island med helpension. Kajaker o snorkelutrustning ingår.
Båttransfer till och från Mumbo Island.
Tre nätter Flatdogs med helpension och safariaktiviteter.
Tre nätter Zambesi Sun med frukostpension.
Alla transfers.
Alla nationalparksavgifter under safari.
Tur på Zombaplatån.
Färdledning av Johan Stenkula under resa. Han kommer eventuellt att ansluta i Lilongwe 
ifall han redan är på plats i Afrika vilket är fullt möjligt.

I priset ingår ej:
Personliga utgifter som dricks, måltidsdryck etc
Visum till Zambia o Zimbabwe. (50 USD per land)
Extra utflykter som besök till fallen, sunset cruise etc

För bokning och mer information kontakta Tour Africa, Klas Wallin
Klas.wallin@tourafrica.se 
Tel 0140-37 50 56
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