Moçambique
Landet med magiska ständer
och sagolik natur

Följ med på en gedigen rundresa i det vackra Moçambique. Känt för sina kritvita stränder,
stora marina liv och de mest slående vyerna någonsin. Vår resa tar med oss från en av Afrikas
mest attraktiva huvudstad Maputo till naturparadiset Dovela och avslutas i Vilanculos vid
Bazaruto arkipelagen. Moçambique bjuder på mycket mer än sagolika stränder, vi upplever
vackra, tropiska skogar med rikt djur- och fågelliv tillsammans med bevarad afrikansk kultur
och traditioner.
Dag 1: Ankomst Maputo
Vid ankomst till flygplatsen i Maputo välkommans vi med öppna armar av en
lokalguide som kör oss till hotellet. Beläget i hjärtat av staden väntar vårt 5-stjärninga hotell där vi ifrån takets bar och pool har en utsikt över hela Maputo. Direkt
slås vi av vackra vyer och intryck, Maputo med sin närhet till havet klassas som en
av Afrikas mest attraktiva huvudstad. Staden var innan landets självständighet, år
1975 mer känt som Lourenço Marques och gömmer mycket spännande kultur och
historia. Vår första dag i Moçambique spenderar vi på egen hand. Upplev stadens
gamla portugisiska arkitektur, shoppa längs långa avenyer, ta en fika i stadsvimlet
eller ge dig ut på sightseeingturer. Inlindat av de karakteristiska jakarandaträden
finns det fascinerande kulturdistrikt, museer och gamla byggnader. Lär mer om
den omtalade järnvägsstationen. Det var först efter att denna station öppnades
som staden verkligen blommade ut. 
Hotell: Avenida Hotel | Måltider: Dag 2: Maputo
Efter en ljuvlig frukost tar vår lokalguide med oss på en upptäcksrik 3-timmars
sightseeingtur igenom hjärtat av Maputo. Att ha kameran fulladdad innan denna
rafflande tur är ett måste. Vi passerar ett flertal ståtliga byggnader som symboliserar staden och dess historia. Henning Mankell bodde själv många år i Afrika,
främst i Maputo där hans minne lever kvar än i dag. Första gången Henning satte
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sin fot i Afrika var när han publicerade sin första roman Bergsprängaren, år 1973.
Under turen får vi ta del av mycket intressant historia och lära mer om hur landet
utvecklats under de senaste åren. Vi tar ett härligt stopp på en av de många lokala
marknaden och hittar några fina fynd, så som textiler, att ta med oss igen. Turen
avslutas på en mysig, lokal restaurang för gemensam lunch innan vi tillbringar
resten av dagen på egen hand.
Hotell: Avenida Hotel | Måltider: Frukost, lunch
Dag 3: Dovela
Idag fortsätter vårt äventyr till området omkring Donganesjön. Vi packar ihop oss
efter frukost och åker med lokalchauffören på en 6 timmars bilfärd igenom vackra
landskap. Under resan får vi ta del av spännande historier från chauffören, vi tar
den tid vi behöver för att kunna ta några bensträckare längs vägen. Med Maputos
fartfyllda stadsliv bakom oss blir växligheten allt tätare och ståtliga. Hela tiden
har vi den Indiska Oceanen till höger om oss och tillslut kan vi skymta Donganesjön. När vi nått en punkt mitt emellan havet och sjön stannar bilen plötsligt och
vi får höra att vi kommit fram till vår lodge. I en liten by kallad för Dovela väntar
våra nästa upplevelser. Staden har byggts upp helt av kärlek till hav och natur och
vi bor med magisk utsikt över sanddynerna. Med den varma gästfriheten känner
vi oss som hemma på en gång, detta är en perfekt plats att bara fly undan den
stressiga vardagen på.
Hotell:Les Dunes de Dovela | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 4: Dovela
Efter vår första natt i Dovela spenderas morgonen på egen hand. Här kan du dig
ut på en upptäcksrik snorkeltur på de närliggande, långgrunda ständerna. Moçambique är inte bara känt för sina enastående stränder, utan de bjuder också på
ett marinaliv man tidigare bara kunnat drömma om. För adrenalinälskaren passar
kusten utmärkt för vågsurfing eller andra fartfyllda vattensporter. Till eftermiddagen tar vår lokalguide med oss på en 2 ½ timmes guidad promenad i den närliggande skogen. I den tätvuxna skogen stöter vi framförallt på många ovanliga fågelarter. Några nyfikna apor iakttar och följer efter oss under en längre tid. När vi
nått utkanten av Donganesjön tar vi en paus och njuter till himlen som färgläggs
av den typiska afrikanska solnedgången. Efter utflykten återvänder vi till lodgen
lagom till middagstid. 
Hotell:Les Dunes de Dovela | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 5: Dovela
Idag ringer väckarklockan tidigt för en ljuvlig kopp kaffe med en av världens vackraste soluppgångar i bakgrunden. Vår guide tar med oss på en 2–3 timmars promenad där vi får lära mer om de lokala fågelarterna. Efter bara några minuters promenad är vi omringade av fascinerande växlighet och titt som tätt hör vi nya kvitter och
läten. Känd från den animerade filmen Lejonkungen, spejar vi efter Zazus syskon
från Näshornsfågelfamiljen. Här i Moçambique lever istället för den Rödnäbbade
Tokon som Zazu är, den ovanliga Orientnäshornsfågeln. I skogens djup stannar vi
plötsligt upp, vi är knäpptysta, en mäktig papegojaliknande fågel närmar oss med
en stor trumpetliknande näbb, vi har hittat den, Orientnäshornsfågeln sitter fridfullt
på trädgrenen intill oss. Efter våra nya upptäckter återvänder vi till lodgen för en sen
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frukost. Resten av dagen spenderar vi med egen tid. Vid intresse kan du följa med på
en guidad promenad till eftermiddagen, där ger vi oss ut till grannbyarna istället för
skogens djup, detta betalar du själv på plats.
Hotell:Les Dunes de Dovela | Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 6: Vilanculos
Idag styr vi kosan mot resans nästa stopp, den oslagbara kuststaden Vilankulos.
Vi packar ihop och blir hämtade av en lokalchaufför som tar med oss på en 4-timmars bilfärd igenom landets skiftande natur. Utanför bilfönstret flimrar många
av de traditionella runda stråhyddorna med grästak förbi. Vi passerar försäljare
som längs vägen säljer nyplockad frukt så som mango, kokosnötter och ananas,
vi ber om att få ta ett snabbt stopp och köper med oss lite snacks till kvällen. Vår
lodge ligger bara 10 minuter från centrum, inbäddad i en ståtlig trädgård på stranden med utsikt över ögruppen Bazaruto arkipelagen. Ögruppen är känd som den
Indiska Oceanens pärla och är idag globalt betydande för bevarande av marina
miljöer. Det så vackert att man knappt kan tro sina ögon. Området är en paradislik
blandning mellan kritvit sand, turkost vatten, tätvuxna skogar och palmer så långt
ögat når. Resten av dagen spenderar vi med äventyr på egen hand.
Hotell: Vilanculos Beach Lodge | Måltider: Frukost, middag
Dag 7, 8 & 9: Vilanculos
Här får vi frukost och middag på hotellet och tillbringar dagarna självständigt för
att till fullo njuta av denna magiska plats och dess omgivning. Det finns ett helt
hav med utflykter och aktiviteter att välja mellan. Under de senaste åren har Vilanculos växt och utvecklas något ordentligt, trots detta är platsens genuina känsla
oförändrad. Infrastrukturen är outvecklad och vi får en äkta lantlig, afrikansk uppfattning under våra dagar i området. I centrum hittar du ett fåtal affärer och mysiga caféer tillsammans med deras imponerande marknader som säljer det mesta
mellan himmel och jord. Glöm inte att smaka på landets populära räkor och öl,
båda säljs såklart på marknaden. Passa också på att dra nytta av några av hotellets
gratis sportutrustning. För total avkoppling kan du i receptionen boka en oslagbar
katamarankryssning. Skräddarsy dagarna till vad som passar dina drömmar bäst.
Hotell: Vilanculos Beach Lodge | Måltider: Frukost, middag
Dag 8: Avresa Vilanculos
Nu lider detta äventyr mot sitt slut, när vi checkar ut efter frukost har vi många
oförglömliga upplevelser i bagaget och ett leende på läpparna. Efter gemensam
transport till flygplatsen i Vilcanculos fortsätter du sen resan med det flyg du själv
har bokat.
Hotell: - | Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa från Maputo

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrumstillägg

1 november - 30 november 2018

10 dagar

Från 20 150 kr

*

1 december 2018 - 30 oktober 2019

10 dagar

Från 20 500 kr

*

Avresa varje dag beroende på tillgänglighet, vänligen bekräfta avresedatum med Thabela Africa.
*Vänligen kontakta Thabela Africa för enkelrumstillägg.
I priset ingår:
• Boende enligt resebeskrivningen, inklusive frukost
• 7 middagar
• Transporter enligt resebeskrivningen: Maputo flygplats - Avenida Hotel, Maputo – Dovela – Vilanculos – Vilanculos
flygplats
• Guidade promenader enligt resebeskrivningen
• Engelsktalande guide/ chaufför
I priset ingår ej:
• Internationella flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter. Kontakta oss för att boka flyg
• Inträdesavgift till Bazaruto nationalpark (cirka 10 $)
• Avbeställningsskydd eller semesterförsäkring
• Måltider som ej anges i resebeskrivningen
• Dricks till chaufförer och guider
• Drycker
• Aktiviteter bokade på plats
Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra
internationella resenärer.
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