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Malawi är mest känt för en av det större sjöarna i Afrika längs  
Afrikanska geologiska spickan.  Sjön  är tredjen stört i Afrika och 
elfent störst i världen. 
Fäskvattnet gör att i sjön finns världens mest atrativa fiskar, som 
sedan finns i våra aqvarier. Den bsäst platsen att se fiskarna är vid 
Monkey Bay.

Mua Mission ligger  Malawis främsta kulturcentra, Ngoni. Här 
finns träsniderier och konstnärer samlade för att ge uttryck för den 
konst son Malawis fok framställt under århundranden.. Du har nu 
möjlighet att få med dig hem ett minne av Malawis lokala kultur.

Liwondo Nationa Park är park nummer ett i Malwai. en ligger 
vid Shire Rivers foldbakn med möjligheter att se elefant,flodhäst, 
krokodiler och ett rikt fågelliv 

. 
Kombinera gärna din upplevelse med  en av Afrikas bästa safarire-
sor i gänslandet Zambia ohc South Lungwa National Park

Upplevelse av Afrikas inre - Malawisjön

Rundresa  Malawi - Sjö - Land - Kultur 9 dagar

Dag 1 - Lilongwe
AllResors lokala representant möter dig vid flygplatsen 
och du åker till lodge Kumuli

Dag 2 - Lilongwe  Mvuu Camp (frukost)
Efter frukost avresa till Liwonde National Park och 
övernattning på Mvuu Camp med helpension.
Safari, både med bil och vandt´ring med guide samt en 
båtsafari.

Dag 3 - 5 Liwonde National Park
Heladagar i denna värlsuniga nationalpark.
Mvuu Camp med helpension.
Safari, både med bil och vandring med guide samt en 
båtsafari.

Dag 6 - Lake och Monkey Bay  (frukost)
Du åker idag från Liwonde och kommer till Malawi sjön 
och Monke Bay.. Övernattning vid det tradinonsenliga 
Normann Carr Cottage med helpensin. 
Två utflykter per  dag kvällskryssning och snorkeltur

Dag 7 - Heldag Malawi sjön
Idag är tiden att njuta av den vackra omgivningen vid 
Malwaisjön . Övernattning  vid Norman Carr Cottage.
Helpension

Dag 8 - Monkey Bay - Senga Bay
Idag  lämnar vi Monkey Bay för att köra till Senga Bay 
och längs vägen besöka Kungoni Cutlrural Centre, Mua 
museét ochväl framme vid Senga Bay  Övernattning  vid  
Sunbird Livingstonia Beach. Middag vid ankomst

Dag 9 -  Senga Bay- Lilongwe 
Efter frukost  checkar ut och ni åker till flygplatsen.

Priset är baserat på 2 resenärer. 
Resor sex person tillsammans Pris  fr.14.950 kr

Pris från: 18.050:–

MALAWI

Kategori: Lodge ***+
Transport: Minibuss, bil
Start: Lilongwe
Slut: Lilongwe
Dagar: 9


