MALAWI i ZÀMBIA
La vall del Rift regeix la vida d'aquest país de l'Àfrica Sud-oriental. Aquesta
profunda depressió ha generat el llac Malawi, el tercer més gran d'Àfrica. Badies
recòndites o platges de sorres blanques, són part important del paisatge que
envolta aquest entorn.
Reserves naturals, que acullen en el seu interior una rica varietat de flora i
fauna, típica de la zona.
Els apassionats de la vida animal, de les vastes extensions i els parcs naturals,
tenen a Zàmbia molts i diversos motius per gaudir de totes aquestes
experiències. A la frontera que comparteix amb Zimbabwe es troben les
cascades Victòria, un espectacle natural, impressionant de gran bellesa. Aquests
combinats de meravelles naturals fan d'aquests dos països un viatge inoblidable.

MALAWI Y ZÀMBIA
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Malawi i Zàmbia

.Programa.
Dia 1.  Barcelona/Madrid – Lilongwe
Sortida del vol en direcció a Lilongwe. Nit a bord.

Dia 2. Lilongwe
Arribada a Lilongwe, assistència a l'aeroport per part del nostre corresponsal i trasllat al Lodge
de Lilongwe.
Després sobre les 18:00 hores, es reunirà amb nosaltres el guia per donar-nos les explicacions
pertinents sobre el viatge. Nit al lodge.

Dia 3. Lilongwe – Reserva Forestal de Dzalanyama (E, P i S)
Després de l'esmorzar, i de preparar tot el necessari per al viatge, sortirem cap a la Reserva
Forestal de Dzalanyama. Ens dirigirem cap al sud-est de Lilongwe, a la serralada de
Dzalanyama, que es troba a unes 2 hores de la capital. Arribarem al Fortest Lodge a temps per
dinar. Després de dinar farem una passejada per la muntanya de Mtsongololo. La pista ens
porta a través dels boscos endèmics, on hi ha una gran varietat d'avifauna. Retorn al lodge al
vespre.
Allotjament al lodge.

Dia 4. Dzalanyama (PC)
Avui és el Dia del Projecte, per als que desitgen participar, això no és obligatori, i està orientat a
les necessitats de l'escola. L'escola de Dzalanyama ha rebut les donacions de la nostra agència
local, des que van guanyar la concessió per operar al lodge de la zona, fa uns 13 anys. Avui
tindrem l'oportunitat de col·laborar en aquest projecte, un cop allà, el nostre guia ens informarà
del que podem fer. Per aquells que no desitgen participar en el treball del projecte, el guia els
suggerirà algunes visites per la zona, tant en vehicle com a peu, per intentar localitzar i
fotografiar alguns dels animals salvatges més esquius.
Tornarem al lodge pel dinar i per sopar.
Allotjament al lodge.

Dia 5. Dzalanyama – South Luangwa – Thornicroft Camp (E, P i S)
Esmorzar, després iniciarem el nostre recorregut en direcció a Lilongwe, i més tard a Mchinji, on
realitzarem els tràmits d'immigració per entrar a Zàmbia. Des de la frontera és un curt viatge
fins Chipata, la capital de la Província Oriental de Zàmbia, continuarem per un camí de terra
fins a arribar a Luangwa Valley, al sector de Mfuwe. Pel camí farem una parada per gaudir del
pícnic per dinar, arribant aproximadament a mitja tarda al Thornicroft Camp. Ens allotjarem en
una de les tendes, que disposen en el seu interior de dos llits individuals, una tauleta, i llum
elèctrica. Es subministra la roba de llit, però els clients han de portar les seves pròpies tovalloles.
Un cop instal·lats, i després d'un te o un cafè, podrem fer una passejada al llarg del riu
Luangwa.
El nostre allotjament està situat en un bell lloc a la vora del riu Luangwa, amb vista a una
llacuna, un meravellós entorn de vida salvatge sense comprometre la comoditat.
Allotjament al lodge.

Dies 6, 7 i 8. Thornicroft Camp (PC)
El parc té una extensió d'uns 9.000 quilòmetres quadrats de boscos verges, acull més de 40
espècies de mamífers i a 650 espècies d'aus. Dies dedicats al safari amb cotxe. Sortirem d'hora,
després d'un lleuger refrigeri, sobre les 6:15 del matí.
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Dies 6, 7 i 8 (Cont..)
Els vehicles estan adaptats per poder gaudir plenament del safari. Tornarem cap a les 11 del
matí al campament, i ens estarà esperant un deliciós brunch. Descansarem fins a les 16 hores per
començar de nou el nostre safari fins a les 20 hores en què arribarem al campament per sopar.
A Luangwa podrem veure infinitat d'espècies d'aus i una gran quantitat d'antílops i
hipopòtams.
Luangwa és famós pels safaris nocturns, que també estan inclosos, i es realitzen per observar la
fauna nocturna que freqüenta aquest hàbitat.
Nit al campament.

Dia 9. Luangwa – Dedza Pottery Lodge (E, P i S)
Esmorzem tranquil·lament, i després ens dirigim de tornada a Lilongwe. De camí tindrem el
dinar de pícnic. Seguirem la nostra ruta cap a Deza, arribarem a mitja tarda, amb temps suficient
per veure les pintures boiximanes dels voltants, abans d'arribar al Pottery lodge. Allotjament als
xalets Deza Pottery, on soparem.
Allotjament al lodge.

Dia 10. Dedza Pottery Lodge – Mulanje – Likhubula CCAP Cottages (E, P i S)
Al matí visitarem un taller de ceràmica, després sortirem cap a Mulanje, a través de Blantyre. El
nostre viatge des Blantyre ens portarà pels paisatges pintorescos de les plantacions de te de la
població de Thyolo, per les planes. Seguirem fins arribar al Likhubula CCAP Cottages, que està
perfectament situat per explorar la muntanya. Cada cabana compta amb 2 habitacions amb
bany, cuina i saló. Els menjars els preparen en el lloc el seu guia i el personal.
Allotjament al lodge.

Dia 11. Likhubula CCAP Cottages – Mulanje Moutain (PC)
Després de l'esmorzar podrem explorar la muntanya Mulanje. Aquesta muntanya és la més alta
del país amb els seus 3.002 metres d'altura, i se la coneix pel nom d’"illa al cel", ja que alguns
dels seus cims sobresurten per sobre de la boira, creant aquest efecte. Aquest lloc és ideal per
realitzar excursions, el guia ens explicarà les diferents opcions disponibles, n'hi ha des de 1,5
hores, fins a 6 hores caminant, tornant al lodge on passarem la nit. Les persones que no estiguin
interessades en les excursions per la muntanya, tindran l'opció de visitar la ciutat de Mulanje, i
potser una plantació de te.
Allotjament al lodge.

Dia 12. Mulanje Moutain – Zomba - Cap Maclear (E, P i S)
Sortida cap al Cap Maclear, situat a Llac Malawi. En el camí passarem per Zomba, que va ser la
capital de Malawi fins a 1975 i la seu del Parlament fins a 1994. També passarem per la ciutat
històrica Mangochi, per després continuar per la vora del llac cap al nord. Arribada al Cap
Maclear, aquest tros de terra que es fica en les aigües del llac, i al qual no és fàcil d'accedir, el
converteix en un d'aquests llocs que encara no està massificat pel turisme, i que roman gairebé
inalterat. Arribarem just després de dinar, per dirigir-nos al Caiac Àfrica Base Camp. Aquí ens
familiaritzarem amb els caiacs i l'equip necessari, per després partir cap a l'illa. Les aigües
protegides del parc nacional, fan que el caiac estigui a l'abast de qualsevol persona,
independentment de la seva condició física o experiència. El caiac de dos persones és estable i
permet que sigui fàcil el remar, i el seu maneig. Per a aquells que no desitgin remar, és possible
anar amb vaixell a l'illa, el vaixell surt de la part continental. La resta de la jornada la dedicarem
a explorar l'illa i els seus voltants en caiac, natació, snorkel o busseig.
Nit al Island Tented Camp.
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Dia 13. Cap Mclear – Chembe Eagles Nest (PC)
Després d'un tranquil i relaxat matí, amb l'esmorzar i un bany a les aigües cristal·lines del llac,
tornarem remant en el nostre caiac fins el cap, les persones que no vulguin tornar en caiac,
poden fer-ho en vaixell.
Arribarem abans del dinar, i ens traslladarem just al final de la platja al nostre allotjament, el
Chembe Eagles Nest, situat a la vora del llac. La resta del dia el dedicarem a descobrir el poble
de Cap Maclear, o bé a relaxar-se a la platja.
Allotjament al lodge.

Dies 14 i 15. Chembe Eagles Nest (E i S)
Dies d'oci a la platja per gaudir de l'entorn, o bé practicar activitats i esports aquàtics. Els esports
aquàtics no motoritzats estan inclosos.
Allotjament al lodge.

Dia 16.  Chembe Eagles Nest – Lilongwe – Barcelona/Madrid (E)
Esmorzar. A l'hora indicada ens traslladarem a Lilongwe, a temps per agafar el vol de tornada,
el trajecte dura aproximadament unes 4 hores.
Sortida del vol de tornada.

Dia 17.
Arribada a destí.
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.Condicions.
DATES 2016: Sortides març: 12, abril: 9, maig: 7, Juny: 11, Juliol: 2 i 30, agost: 20, Setembre: 17,
Octubre: 8, Novembre: 5 i 26 de 2016.

PREU DES DE:
En grup mínim de 2:
Suplement habitació individual:

2.620 euros per persona.
315 euros.

Suplement per categoria superior al Thornicroft Camp: 260 euros per persona.
El preu pot variar en funció del mercat de divises i de les taxes del bitllet d’avió.

EL PREU INCLOU:
 Allotjaments segons l’itinerari en habitació doble.
 Règim alimentari segons programa.
 Trasllats en vehicle SUV per 2/3 persones, en vehicles 4 x 4 per 4/7 persones, i autobús
de 8/12 persones.
 Guia de parla anglesa.
 Activitats mencionades en el programa.
 Trasllats aeroport-hotel-aeroport.
 Assegurança de viatge.
EL PREU NO INCLOU:
 Vol internacional.
 Taxes del bitllet d’avió.
 Visats.
 Entrades als parcs.
 Activitats como el busseig, o que requereixin vehicles motoritzats.
 Propines.
 Begudes i extres.
 Tot el no especificat.
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