
 

Skreddersydde eventyr! 
Individuelle reiser! 

 

 
 

Tilleggstur før eller etter oppholdet i Blantyre:  

6-10 august eller 14-18 august 
 

6 . august /14. august : Safari – Liwonde National Park: (120 km /2t kjøring)  

Starter i Blantyre, vi kjører til i Liwonde National Park. Her blir det to døgn med safari 

og mulighet til å se de fleste «Dyrene i Afrika» 

Kjøreturen går gjennom små landsbyer og gjennom Malawis første hovedstad 

Zomba.  Zomba ble av de britiske koliniherrene. Området er også kjent for det 1.800 

meters høye Zomba-platået. En vakker kjøretur.  

 

 

 

Vi kjører fra høylandet ned til i Liwonde National Park.  Her møtes vi ved elvebredden 

av safariguidene og drar til safarilodgen i båter opp Shire River til Mvuu lodge/camp. 

Mvuu betyr ”flodhest” på det lokale Chichewa-språket. Det er mange flodhester i 

Shire River.  

Liwonde National Park strekker seg over et område på 548 kvadratkilometer og er 

Malawis hovedattraksjon for viltliv. Liwonde er oppkalt etter Chief Liwonde som sto for 

beskyttelsen av parken. Landskapet er variert med sump, løvskog, åpne gressletter, 

mopane- og miomboskog, palmesavanne og mange baobabtrær. Den mektige 

Shire River fra Lake Malawi til Zambezi River i Mosambik går gjennom reservatet. 

I parken er det elefanter, flodhester og krokodiller. Waterbuck vader i lagunen, og på 

den åpne savannen er antilopene, den elegante sable, impala og bushbuck. Et 

sjeldent syn er sort neshorn (finnes i neshornreservatet), leopard og serval. Denne 
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parken er den mest spennende fugledestinasjonen i Afrika med nærmere 400 

fuglearter. 

 

 
 

Mvuu Camp og Lodge: Både Camp og Lodge ligger på samme sted, men det er en 

standard- og dermed prisforskjell på de to. Uansett valg av overnattingsted, vil 

programmet de neste dagene være like for alle deltakerne. Vi vil også samles til felles 

middager. Det er mulig å gå mellom leirene. 

 

  
 

Deltakerne kan derfor velge mellom: 

Mvuu Camp ( 4*) på bredden av den stille lagunen. Det er totalt 12 boenheter, men 

plass til 34 gjester. Man kan velge mellom stein- og canvas chalets med eget bad, 

eller komfortable walk-in safaritelt. 

 

  
 

Mvuu Camp har utsikt over Shire River (uttales Shiree) i Liwonde National Park. En 

imponerende tekket storstue ligger mellom to enorme baobabtrær.  

http://www.getafricatravel.com/
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Mvuu Lodge (5*) 

Overnatting på Mvuu Lodge, en av Malawis fineste viltmarksleirer. Leiren ligger i frodig 

vegetasjon på bredden av den stille lagunen. Lodgen har åtte praktfulle designede 

telt med plass til 16 gjester, hver med privat dekk, luksuriøst innredet og bad (inkludert 

utendørs dusj). Dagen avsluttes med felles middag under Malawis stjernehimmel. 

 

  
 

7. august /15. august: Safari 

En typisk dag i viltreservatet starter tidlig om morgenen. Det er da sjansen er størst for 

å se dyr. Opp ca kl. 05:00. Te/kaffe og en enkel frokost serveres før safariavgang. 3-4 

timers safari med innlagte pauser, og tilbake til lodgen for en helsebringende 

”brunch”. Ca. kl. 15:00 møtes dere til ”High Tea”, en snack lunch, før dere igjen drar ut 

på safari med drinker i solnedgangen over savannen. Safari er i åpen landrover eller 

safaribåt med deres egen safariguide og ”tracker” (sporleser), det er slik man virkelig 

får oppleve Afrikas dyreliv. Tid og sted glemmes lett når en flokk elefanter blokkerer 

veien!  

 

På Mvuu lodge/Camp tilbys det også safari til den delen av reservatet som har 

neshorn (tillegg for dette). 

 

http://www.getafricatravel.com/
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Vi anbefaler å bruke tiden mellom brunsj og ettermiddagssafari til å prøve de klassiske 

Malawi syklene. Man blir fraktet over elven til «fastlandet». Her sykler man gjennom 

reservatet og ut på bomullsmarkene, besøker landsbyer og markeder og får en flott 

innføring i Malawis landsbyliv. 

Vi avslutter dagene med felles middag, helst under åpen himmel i bushen! 

 

   
 

8 -10.august /16.-18. august: Lake Malawi (70 km /1,5 t kjøring) 

Makokola Retreat: Dere kjører videre til Makokola Retreat, like nord for Mangochi. 

Morgensafari. Hotellet ligger ved Southern Lake Malawi, med vakre sandstrender og 

tropisk flora.  

Istedenfor transfer i buss, kan inntil 20 gjester bli transportert i båt. Dette er et fem 

timers cruise med lunsj opp Shire River, over innsjøen Chirwa før man ankommer Lake 

Malawi og Makokola retreat. For dette cruiset er det et tillegg på 150,-US$ per person 

Malawi-innsjøen er uten tvil landets største attraksjon. Innsjøen er ca 580 km lang og 

75km bred. Lake Malawi står på UNESCOs verdensarvliste, spesielt fordi det er 

fiskearter her som ikke finnes noen andre steder i verden. Innsjøens unike 

artssammensetning blir sammenliknet med det unike dyrelivet på Galapagos-øyene. 

 

 

http://www.getafricatravel.com/
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Under oppholdet Makokola Retreat kan dere delta på en rekke aktiviteter eller bare 

slappe av og nyte de flotte omgivelsene. Rommene er smakfullt innredet. Villaene er 

utsmykket med tradisjonell kunst og håndverk. Hver villa har lett tilgang til stranden  

 

   
 

Dere kan velge mellom mange aktivitete, som snorkling, seiling, vannski, kano, 

paraseiling og mye annet. Alle ikke-motoriserte aktiviteter er inkludert i prisen. Her er 

det også basseng og Spa. 

For de som ikke valgte cruiset 15. august, er det mulig å dra på cruise 16. august.  

 

18 august/10 august: Blantyre (190 km/ 3,5 t kjøring) eller Lilongwe (290 km/5 t kjøring)  

Frokost og avreise tidsnok til at man har mulighet for å stoppe underveis. 

Fly fra Blantyre eller Lilongwe tilbake til Oslo  

 

 

 

Pris for safari og Lake Malawi:  
 

6-10 august  eller 14-18 august: Safari Mvuu Camp/Makokola Retreat 

960,-US$ per person i dobbeltrom 
1.300,- US$ hvis man velger Mvuu lodge i dobbeltrom  

 

190,-US$ i enkeltromstillegg for Mvuu Camp 

245,-US$ i enkeltromstillegg for Mvuu lodge 

http://www.getafricatravel.com/
http://www.clubmak.com/
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Siden det er begrenset antall rom (25) på safarien, oppfordrer vi til at man deler 

rom, fremfor enerom på denne delen av reisen 

 

Prisen inkluderer: 

 All transport som i tilbudet: 

24 seters busser (Har beregnet 1 buss per 14-17 gjester, Alle utgifter som 

drivstoff/sjåfør/overnatting sjåfør og forsikring  

 Overnatting  

o To netter Mvuu Camp ( plass til 34) /lodge(plass til 16 gjester) 

o To netter Makokola Retreat 

 Måltider som beskrevet : Frokost=4, lunsj=4, middag = 4  

 Drikke: Vann i bussen på alle transportetappene  

 En norsk stedlig representant følger gruppen: Elin Fosselie Paton 

 Skatter og avgifter 

 

 

Prisen inkluderer ikke: 

 Alternativ Båt cruise transfer mellom Mvuu og Makokola  

 Drikke  

 Tips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.getafricatravel.com/
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Under finner dere våre vilkår og betingelser i forhold til betaling. Reisen blir fakturert etter at 
dere bekrefter endelig program og vi har mottatt bekreftelse fra hotellene/lodgene på 
overnattingene. 
 
Vilkår og betaling 
25% av beløpet innbetales på den dato faktura er ustedt. Resterende 75% innbetales 45 dager før avreise. For 
avbestilling mot vederlag vil følgende gjelde:  

A)  Ved avbestilling mer enn 30 dager har gjestene rett til å avbestille reisen mot å betale et gebyr på 25% av 
totalbeløpet p.g.a allerede innbetalte beløp til overnatting  

B)  Ved avbestilling 30 – 15 dager før avreise, vil Get Africa Travel kreve 50% av beløpet. 

C)  Ved avbestilling 15 dager før avreise, vil Get Africa Travel kreve 100 % av beløpet.  
  
Deltakerne sørger selv for å ta ut reiseforsikring og avbestillingsforsikring.    
 
Get Africa Travel kan ikke endre avtalevilkårne og reisens spesifikasjoner med mindre det oppstår hindringer 
utenfor Get Africa Travels kontroll. Get Africa Travel forbeholder seg retten til å forandre reiserute, transport og 
overnatting hvis forhold (som f.eks. brann, naturkatastrofer) tvinger fram en slik forandring. 
 
Ved betaling med kreditt kort vil det påløpe 3,5% på oppgitt pris. 
 

 

 

http://www.getafricatravel.com/
http://www.satsa.com/

