
Natuur, cultuur en avontuur in Zuid-Malawi
Reisvoorstel

Dit is een voorbeeld van een reisschema, we werken graag jouw voorstel op maat uit!
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in een notendop
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In dit reisvoorstel vind je  alle nodige informatie over 
de bestemming, jouw  lokale gids, de verschillende 
activiteiten en veel meer. 



1. Over Bantoe

Verantwoord 
reizen naar Afrika
Op zoek naar een avontuur op een unieke bestemming? Zin 
om volledig ondergedompeld te worden in een andere 
cultuur en bovendien iets terug te kunnen geven aan de 
lokale community? En vooral, klaar om het échte Afrika te 
beleven? Dan ben je bij Bantoe op de juiste plaats. 

Bekijk de 10 geboden van Bantoe

http://bantoe.be/about
https://www.bantoe.be/about


2. Jouw lokale gids

Khama Chowa
Ook in Malawi werken we met een  kleinschalige lokale 
partner die dezelfde waarden als Bantoe deelt. Maak kennis 
met de goedlachse Khama, jouw lokale gids tijdens je 
rondreis in Malawi. 

Lees het interview met Khama

http://bantoe.be
https://www.bantoe.be/stories/interview-met-de-lokale-gids-van-malawi


Het “warme hart” 
van Afrika
Malawi staat bekend als het “warme hart van Afrika”,  een 
eigenschap die de lokale bevolking met hartelijkheid vervult. 

In deze rondreis maak je kennis met het reusachtige Lake 
Malawi en beklim je de hoge toppen van het Mulanje massief.  
In de dorpen word je ondergedompeld in het lokale leven en 
tussendoor sta je oog in oog met olifanten in Liwonde 
National Park

Feitenfestival
3. Over Malawi

Hoofdstad Lilongwe

Talen Chichewa, Engels, lokale talen

Uurverschil Geen in de zomer, 1 uur in de winter

Munteenheid Kwacha

Beste reistijd April - november

Ontdek nog meer over Malawi

http://bantoe.be/malawi
https://www.bantoe.be/bestemmingen/malawi


4. Een kort overzicht van je reis

Je reis in een 
notendop

Dag 1-2  — Heenvlucht en aankomst in Malawi

Dag 3 — Bezoek aan het dorp van de lokale gids

Dag 4-5 — Wilde dieren in Majete National Park

Dag 6 — Rit van Majete National Park naar de Mulanje bergen

Dag 7-9 — Beklimming van de Sapitwa Peak

Dag 10 - Mountainbiken in de Zomba plateau

Dag 11-12 - Liwonde National Park, game drives en bootsafari

Dag 13 - Het beste van Lake Malawi in Cape McClear

Dag 14 — Terugrit naar Lilongwe

Dag 15-16 — Terug naar huis

Op basis van je  persoonlijke voorkeuren stellen wij een 
reisschema op. Hier proberen we steeds een leuke mix te 
brengen van lokale ervaringen, cultuur en natuur. Uiteraard 
kunnen we deze zaken verder finetunen in onderling overleg. 





5.  Omschrijving van de reis, dag per dag

Dag 1:
Neem de internationale vlucht naar Lilongwe, de hoofdstad van 
Malawi. Je maakt een tussenstop in Addis Abeba, Ethiopië. De 
aankomst in Lilongwe is de volgende dag.

Dag 2:
Aankomst en verwelkoming door onze lokale agent in de luchthaven 
van Lilongwe. Na het regelen van het visum, kan je meteen naar het 
hotel. Tijd voor een frisse douche en even bekomen van de lange 
vlucht. 's Avonds neemt de gids je graag mee naar een lokaal 
restaurant. Proef meteen de smaken van Malawi! 

Overnachting in een kleinschalig, maar authentiek hotelletje in 
Lilongwe. 

Dag 3:
De gids neemt je mee naar zijn geboortedorp, een kleine 
community op het platteland. Maak kennis met de familie van de 
gids en maak een wandeling door het dorp. Spring eens binnen bij 
het lokale schooltje, pik een lokale voetbalmatch mee of leer koken 
bij de mama's. 

Overnachting in tent of bij de locals. 



Dag 4: 
Je wordt gewekt door het kraaien van de hanen en het natuurlijke 
ritme van het platteland, een fantastische ervaring. Je zet de tocht 
verder naar Majete National Park. Maak zeker een tussenstop in 
Blantyre, het commerciële hart van Malawi met een kleurrijke markt. 
Aankomst in Majete National Park. Geniet van de heerlijke stilte en 
misschien spot je al wel een olifant. 

Overnachting in eigen tent, ingerichte tent of lodge. 

Dag 5:
Vandaag ga je extra vroeg uit de veren en ga je met een lokale 
ranger te voet het Majete National Park verkennen. Een spannende 
ervaring waarbij je meer oog hebt voor de kleinere fauna en flora en 
waar je heel wat bijleert over de uitwerpselen van alle dieren. 

Rond 9u is het dringend tijd voor een welverdiend ontbijt en kan je 
heerlijk relaxen aan het zwembad. Rond 15u vertrek je weer op tocht 
in het park, deze keer met een jeep op zoek naar het grotere wild. 

Overnachting in eigen tent, ingerichte tent of lodge. 

Dag 6: 
Vandaag kan er iets langer geslapen worden en is er zelfs nog wat 
tijd om te relaxen. Ten laatste rond de middag vertrek je richting de 
Mulanje bergen. Lunchen kan onderweg in Blantyre waar je ook een 
voedselvoorraad kan inslaan ter voorbereiding van de 3-daagse 
bergtocht. Fruit, groenten en rijst kopen we in de lokale marktjes 
onderweg. 
Aankomst aan de voet van de Mulanje bergketen waar je heerlijk 
kan dineren bij Nancy, een lokaal restaurant dat je niet mag missen! 

Overnachting in een kleinschalige guesthouse.



Dag 10:
In Zomba zijn de mogelijkheden eindeloos. Kies voor een daguitstap naar 
Chilwe Island, ga hiken in de Zomba plateau of als het nog wat actiever mag 
zijn, kan je kiezen voor een mountainbike dagtocht. De ideale manier om deze 
prachtige omgeving te verkennen. 

Overnachting in kleinschalige lodge.

Dag 11:
Rit van Zomba naar Liwonde National Park. Liwonde is een totaal andere 
ervaring dan Majete National Park. Wat je hier absoluut niet mag missen is 
een boottocht op de Shire rivier, die vlak door het nationaal park loopt. Een 
tocht langs olifanten, krokodillen, hippo's en … een onvergetelijke 
zonsondergang. Bovendien heb je de rivier zo goed als voor jou alleen. 

Overnachting in een game lodge binnen het park, in eigen tent of tented 
chalet. 

Dag 12: 
Vroeg opstaan voor een jeep game drive in Liwonde National Park op zoek 
naar leeuwen, olifanten en andere dieren. Let ook op de prachtige natuur en 
mystieke stilte van het park. 

Na de game drive is er tijd om nog wat te ontspannen aan het zwembad om 
nadien de route verder te zetten naar de laatste stop van deze reis, Cape 
MacClear en het machtige Lake Malawi. 

Overnachting in kleinschalige guesthouse. 

Dag 7:
Maak kennis met de lokale berggids en de porters. Zij zullen je helpen 
om de Sapitwa Peak (3020m) te bereiken. Rond 7u start je met de 
eerste etappe, een goede 6 uur hiken tot aan de Chisepo Hut. 
Onderweg kan er gezwommen worden in de natuurlijke pools, heerlijk 
verfrissend. 

Aangekomen in de hut is er tijd voor ontspanning en kan je zelfs een 
Afrikaanse douche nemen. Voor de duisternis maak je samen met de 
gidsen wat te eten en kruip je op tijd in de slaapzak. 

Overnachting in Chisepo Hut. 

Dag 8: 
Opstaan om 5u om de tocht naar Sapitwa Peak aan te vatten. 
Afhankelijk van je conditie is het nog een goede 3 à 4 uur klimmen. Een 
pittige route, maar je wordt beloond met een 360 graden 
panoramisch uitzicht! Na een uitgebreide pauze en 100 foto's later 
begin je aan de afdaling tot aan Chisepo Hut. Tijd om na te genieten 
en voldoende uit te rusten. 

Overnachting in Chisepo Hut. 

Dag 9: 
Met stroeve benen begin je aan de verdere afdaling tot aan het dorp. 
Als beloning kan je nog een lunch meepikken bij Nancy om nadien de 
reis verder te zetten naar de Zomba Plateau. Afhankelijk van de 
vermoeidheid, maak je al een eerste kennismaking met Zomba of rust 
je gewoon even uit. 

Overnachting in kleinschalige lodge.





Dag 13:
Volledige dag om te ontspannen aan Lake Malawi. Hier kan je 
snorkelen op zoek naar de chiclid vissen, die je enkel in Malawi 
tegenkomt. Cape McClear is een heerlijke plek om te ontspannen en 
de ideale plek om locals te leren kennen.  Wie nog zin heeft in meer 
avontuur kan kajakken naar Domwe Island of van de rotsen 
springen. 

Mis de prachtige zonsondergang niet! 

Overnachting in kleinschalige guesthouse. 

Dag 14:
Je keert terug naar het startpunt van deze reis, Lilongwe. Hier kan je 
nagenieten van een prachtige rondreis en souvenirs kopen. Je gids 
toont je graag alle geheimen van de hoofdstad.

Overnachting in een kleinschalig hotel in Lilongwe. 

Dag 15:
Retourvlucht richting Brussel. Aankomst op dezelfde dag of een dag 
later, afhankelijk van de gekozen vluchturen. 

Einde van een onvergetelijke rondreis naar Malawi ...



6. Vluchtschema

Is the sky the 
limit?
Dit is slechts een voorbeeld van een vluchtschema. We 
bekijken graag met jou het ideale vluchtschema, afhankelijk 
van de gekozen reisperiode en prijzen. 

Airline Van Naar Vertrekuur Aankomstuur

Ethiopian Airlines Brussel Addis Abeba 21:15 05:45 (volgende dag)

Ethiopian Airlines Addis Abeba Lilongwe 09:50 12:50

Ethiopian Airlines Lilongwe Addis Abeba 14:20 19:20

Ethiopian Airlines Addis Abeba Brussel 23:10 05:40 (volgende dag)



7.  Reisbudget

Let’s talk money
Deze prijs is louter een indicatie en is afhankelijk van 
de door jou gekozen accommodaties, activiteiten en 
duur van de reis.

Inbegrepen

- 14 overnachtingen
- Ontbijt
- Lokale gids tijdens de volledige reis
- Privé transport in comfortabele wagen 
- Activiteiten en game drives

Vanafprijs (per persoon) 1.500 euro

Vlucht Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

- Internationale vluchten + luchthaventaksen
- Visum Malawi
- Lunch en diner
- Fooien voor gidsen en chauffeur
- Reisverzekeringen
- Persoonlijke uitgaven



8. Contacteer ons

Nog vragen?

15

stefanie@bantoe.be

+32 475 30 99 06

www.bantoe.be 

mailto:stefanie@bantoe.be
http://www.bantoe.be

