
Välkomna till det långsmala landet med den vänlig befolkningen! Ett relativt outforskat land 
med en fantastisk natur. Afrikas tredje största sjö, Malawisjön, bjuder på fiskar i alla regnbå-
gens färger, otroliga korallrev och kristallklart vatten. Under vår rundresa färdas vi från den 
pittoreska huvudstaden Lilongwe till Zambia och den frodiga national parken South Luangwa. 
I South Luangwa får vi oförglömliga djurupplevelser innan vi åker tillbaka till Malawi och den 
slående Lake Malawi national parken och sagolika Mumbo Island.

Malawi och Zambia

Dag 1:  Ankomst Lilongwe 
Vid ankomst till Malawi möts vi på Lilongwe flygplats av en trevlig lokalguide 
som kör oss till vår lodge. Malawi är ett orört land som erbjuder växlande land-
skap och Afrikas vänligaste befolkning. Landet är känt som ”Afrikas varma hjärta”. 
Första dagen i Malawi tillbringar vi till att utforska huvudstaden på egen hand. 
Lilongwe är uppkallat efter Lilongwe floden som rinner igenom staden och har en 
fascinerande historia som letar sig tillbaka till början av 1900-talet. Staden består 
av en äldre och nyare stadsdel där du får en perfekt blandning av museum, mark-
nader, mysiga restauranger och trevlig shopping. Till kvällen möts vi tillbaka på 
vår lodge och delar dagens upplevelser över en smakrik middag. 

Hotell:  Kumbali Country Lodge  |  Måltider:  Middag

Dag 2: South Luangwa nationalpark
Idag fortsätter vårt äventyr mot grannlandet Zambia. I gemensam transport åker 
vi till South Luangwa national park. Längs vägen får vi en ordentlig uppfattning 
av Malawis många ansikten, landskapen är skiftande där varje nytt landskap har 
sin egna karaktär och utseende. Efter en ca. 4 timmars resa har vi passerat gränsen 
till Zambia och nått dagens mål. Vi har kört in i South Luangwe nationalpark och 
har redan stött på ståtliga vilddjur. Nationalparken öppnade först upp sina dörrar 
som ett naturreservat år 1938, år 1972 blev det sedan en nationalpark. Luangwa 
är en av tre nationalparker vid Luangwe floden i Zambia. Här har vi ingen tid att 
förlora, parkens yta täcker hela 9,050 km2 och vi vill såklart hinna se så mycket av 
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RESFAKTA

På resa igenom Afrikas varma hjärta!
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den som möjligt. Efter vi checkat in på lodgen åker vi på en spännande safaritur 
med lokalguiden. 

Hotell: Track and Trail Camp  |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3: South Luangwa nationalpark
Under denna dag är det safari för hela slanten som gäller. Tidig morgon är inte ett 
måste, men det är värt det. Efter en lätt frukost på lodgen ger vi oss ut på safari, 
klockan är lite innan 6 och det är gryning, fridfullt och vackert. I parken finns det 
betydligt större hjordar med bufflar, giraffer och elefanter än med turister. Livlinan 
i parken är Luangwa floden, här stannar vi till ett tag och iakttar några flodhästar 
som genomför sin dagliga rutin, en av de går upp på land en stund, nu kan vi 
se hur stora de verkligen är. Till lunch och några timmar efter det tillbringar vi 
tillbaka på lodgen där vi kan svalka av oss i poolen och ta del av det frodiga fågel-
livet. Även några nyfikna apor kikar förbi. När solen börjar letar sig ner igen ger vi 
oss ut på ytterligare en lyckosam safaritur, den kunniga guiden letar sig lätt fram 
till lejonen och vi passerar många fina zebror och antiloper.

Hotell: Track and Trail Camp  |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4: Malawisjön
Efter en mysig frukost i bushen så har det blivit dags för att packa ihop oss och 
lämna Zambia för denna gång. Tillsammans med lokalchauffören kör vi österut 
tillbaka mot Malawi. Vi styr kosan mot Malawisjön, landets livlina och Afrikas 
tredje största sjö, en natt vid Senga Bay väntar oss. Än en gång får vi ta del av 
magiska vyer längs vägen. När vi kommer fram till Senga Bay vilar vi ut oss lite 
efter resan innan det är dags för en god middag på hotellet. Malawisjön gränsar 
till Tanzania och Mocambique och uppskattas ha omkring 500 olika fiskarter, vil-
ket är det största antalet i världens alla insjöar. Här väntas oss några spännande 
upplevelser.

 Hotell: Kumbali Lake retreat  |  Måltider: Frukost, middag

Dag 5: Mumbo Island
Utvilade och mätta efter frukosten blir vi hämtade av en lokalchaufför som kör oss 
vidare till Cape Maclear. Efter en 45 minuters båttur från den lilla byn Cape Maclear 
når vi den vackra ön Mumbo Island. Mumbo Island är en orörd tropisk ö i Lake Ma-
lawis nationalpark. Omkring ön ligger labyrinter av massiva undervattensstenblock, 
oräkneliga arter av färgstarka fiskar och lugnt, klart vatten. Här kan du få den bästa 
sötvattensnorklingen och dykningen i världen. Arkitekturen på Mumbo Island är 
helt miljövänlig och man jobbar hårt med ekoturism för att göra så lite påverkan 
som möjligt. Vår första dag på ön tillbringar vi med att utforska den på egen hand.

 Hotell: Mumbo Island   |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6: Mumbo Island
Lata dagar i solen behövs ibland och denna dag tillbringar vi precis som vi själva 
behagar. Bada i det varma kristallklara vattnet, ta en snorkeltur och utforska de 
gömda grottorna. Lägg dig i en solstol och njut av ljudet från vattnet som slår upp 
mot strandkanten. Vill du hellre ge dig ut på upptäcktsfärd så ta en promenad 
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längs med vandringleden som slingrar sig runt ön. Upptäck Miombo skogen och 
se hur många nya blommor du kan se på vägen.

 Hotell: Mumbo Island   |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 7: Avresa Lilongwe
Nu har även detta äventyr nått sitt slut. Efter många oförglömliga upplevelser och 
intryck vi tidigare bara kunnat drömma om åker vi tillbaka mot huvudstaden Li-
longwe igen. Efter en ca. 4 timmars bilfärd når vi flygplatsen i Lilongwe där det är 
dags att säga hejdå. 
 
 Hotell: -  |  Måltider:  Frukost
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Prisuppgifter
Avresa från Lilongwe Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrumstillägg

maj -  juni  2020 7 dagar 25 950 kr 3 500 kr

 juli 2020 -  oktober 2020 7 dagar 23 450 kr* 3 500 kr*

november 2020 - april 2021 7 dagar 33 350 kr* 3 800 kr*

Resan avgår dagligen vid förfrågan och är beroende av tillgänglighet, det finns alltså fler avresedatum än vad som 
listats ovan. Vänligen kontakta oss för att bekräfta datum.

*Preliminärt pris och program, vänligen kontakta Thabela Africa för mer information.

Priset kan variera beroende på säsong, till exempel så kan visst tillägg tillkomma över jul och nyår. Ovanstående pris är per 
person och baserat på 2 resenärer, följande rabatter gäller vid större bokningar. 
– Vid bokning av 4 personer: rabatt på – 5 600 kr per person 
– Vid bokning av 6 personer: rabatt på – 6 600 kr per person

I priset ingår:
• 6 nätter på 3*+ hotell/ lodger inklusive frukost
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
• Avgift till South Luangwa national park och Lake Malawi national park
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter.
• Dryck
• Dricks 
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra 
internationella resenärer. 

Boendet är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället.

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.


