Zambia-Zimbabwe
i Malawi
GORĄCE SERCE AFRYKI

TERMIN WYPRAWY
29.04-15.05.2022
1

Główne atrakcje wyprawy
do Zambii-zimbabwe i Malawi
●

Nocleg nad rzeką Zambezii z pięknym zachodem słońca

●

Safari w Parku Narodowym Mana Pools

●

Piesze safari w Parku Narodowym Mana Pools

●

Nocleg wśród dzikiej przyrody w otwartym dzikim kempie w Parku Narodowym Mana Pools

●

Safari w Parku Narodowym South Luangwa

●

Piesze safari w Parku Narodowym South Luangwa

●

Rejs po Jeziorze Malawi na Lizard Island

●

Rejs po Jeziorze Malawi na Mumbo Island

●

Wizyta w Parku Narodowym Jeziora Malawi

●

Plaże Jeziora Malawi - Senga Bay, Cape Maclear

●

Nurkowanie z akwalungiem - Cape Maclear (opcja)

●

Snorkeling w Jeziorze Malawi (opcja)

●

Kajaki, Narty Wodne, Windsurﬁng, Żaglówka na Jeziorze Malawi (opcja)

●

Trekking na Nkhunguni – najwyższy szczyt w paśmie górskim Nankumba Penisula (opcja)

●

Spacer do Rock of the Tribal Scars - Skały plemiennych blizn twarzy (opcja)

●

Wodne safari po rzece Shire w Parku Narodowym Liwonde

●

Przejazd przez płaskowyż Zomba

●

Wizyta na plantacji hebraty

●

Wizyta w mieście Blantyre

●

Zwiedzanie stolicy Malawi - Lilongwe

●

Trekking w górach Mulanje (opcja)

●

Kąpiel pod wodospadem Likabula

Gotowi na afrykańską przygodę?
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Dzień 1

WARSZAWA

Wylot do Lusaki

Dzień 2

LUSAKA - ZAMBEZI

Przylot do Lusaki - Odbiór aut - Zakupy - Przejazd do Zimbabwe

Dzień 3

MANA POOLS

Przejazd do Mana Pools - Popołudniowe safari w rezerwacie

Dzień 4

MANA POOLS

Piesze safari w Mana Pools - Popołudniowe safari w rezerwacie

Dzień 5

BRIDGE CAMP NAD RZEKĄ LUANGWA

Przejazd do Zambii - Nocleg nad rzeką Luangwa

Dzień 6

PARK NARODOWY SOUTH LUANGWA

Przejazd do South Luangwa NP - Wieczorne safari z przewodnikiem

Dzień 7

PARK NARODOWY SOUTH LUANGWA

Piesze safari w South Luangwa - Popołudniowe safari w rezerwacie

Dzień 8

LILONGWE - SENGA BAY / JEZIORO MALAWI

Przejazd do Malawi - Przystanek w stolicy - Przejazd do Senga Bay

Dzień 9

SENGA BAY / JEZIORO MALAWI

Rejs na Lizard Island - Relaks na plaży

Dzień 10

CAPE MACLEAR / JEZIORO MALAWI

Przejazd do Cape Maclear - Rejs na Mumbo Island

Dzień 11

CAPE MACLEAR / JEZIORO MALAWI

Dzień wolny. Relaks na plaży - Sporty wodne - Nurkowanie - Trekking

Dzień 12

PARK NARODOWY LIWONDE

Przejazd do Liwonde NP - Wodne safari po rzece Shire

Dzień 13

GÓRY MULANJE

Przejazd w Góry Mulanje - Płaskowyż Zomba - Blantyre - Plantacje
herbaty

Dzień 14

GÓRY MULANJE

Trekking w Górach Mulanje - Wodospad Likabula

Dzień 15

LILONGWE

Odpoczynek - Przejazd do stolicy - Oddanie aut - Zakupy

Dzień 16

WYLOT

Przejazd na lotnisko zakupy i wylot z Afryki

Dzień 17

WARSZAWA

Lądowanie w Warszawie
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CHARAKTER I CEL WYPRAWY
Jeśli myślisz o prawdziwej afrykańskiej przygodzie, zabierz się z nami w podróż marzeń
przez trzy, zachwycające kraje południowej Afryki - Zimbabwe, Zambię i Malawi. Będziesz
miał okazję obcować z niezmienioną od tysięcy lat naturą, zobaczyć miejsca, które
zapierają dech w piersi, poczuć w powietrzu zapach niezmąconej niczym przyrody i stanąć
oko w oko z afrykańską „wielką piątką”.
Przygodę rozpoczynamy w Zimbabwe. Kraju przez lata targanym niepokojami
politycznymi, biedą i nieposzanowaniem praw człowieka za to sowicie obdarowanym
bogactwem natury i fenomenalną dziką przyrodą. Ze względu na niestabilną sytuację
polityczno-gospodarczą parki narodowe w Zimbabwe nie są zbyt często odwiedzane co
przekłada się na ich dziewiczy wygląd. My odwiedzimy jeden z nich - Park Narodowy Mana
Pools w środkowej dolinie Zambezi. Mana w języku Shona oznacza cztery, zatem Mana
Pools to Cztery Baseny. Ich obecny kształt jest wynikiem zmieniającego się na przestrzeni
milionów lat i na nowo ukształtowanego koryta rzeki, której pozostałości starych jej
kanałów, tworzą małe sezonowe stawy i baseny rozrzucone na obszarze kilkuset
kilometrów kwadratowych.

Dzisiaj Mana Pools to jeden z czterech zabytków Zimbabwe. Jest sceną jednego z
największych, naturalnych spektakli w Afryce – dzikiego teatru, tworzonego przez hordy
zwierząt, skuszonych obﬁtością wody, bujnych pastwisk wzdłuż brzegów rzeki oraz
ogromnymi mahoniowymi i akacjowymi drzewami.
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Kolejnym etapem wyprawy jest Zambia, która leży w streﬁe tropikalnej, na północnym krańcu regionu
zwanego „południową Afryką”. Zambia ma kształt motyla i zajmuje powierzchnię około 752 610 km2.
Jednym z jej klejnotów jest Park Narodowy South Luangwa, położony we wschodniej Zambii. To
miejsce, które wciąż jest stosunkowo w niewielkim stopniu dotknięte przez przemysł turystyczny w
związku z czym zapewnia nieprzewidywalne i ekscytujące safari. Rzeka Luangwa z kolei jest
najbardziej nienaruszoną rzeką w Afryce, a jej dopływy i laguny są siłą napędową tego regionu.
Ogromnym i nieprzecenionym bogactwem tego kraju są mili i przyjaźni Zambijczycy, którzy witają
podróżnych z naturalną gościnnością. To też jedni z najlepszych przewodników, ich pasja dzielenia
się wiedzą sprawia, że doświadczenie safari jest o wiele bogatsze i niezapomniane.
Z Zambii przeniesiemy się do Malawi – kraju o wybitnych walorach przyrodniczych. Ta stosunkowo
mało znana perła, jakże zróżnicowanego afrykańskiego kontynentu, określana przez swoich
mieszkańców jako „Ciepłe Serce Afryki”, ma bardzo wiele do zaoferowania. Jej wyjątkowość tkwi w
niezwykłej różnorodności kalejdoskopu scenicznego na tak małym obszarze. Jest tu najwyższa góra
w środkowej Afryce, rozległe, wysokie płaskowyże z pozornie nieograniczonymi widokami, lasy,
dziewicze parki oraz klejnot w koronie – trzecie co do wielkości i najpiękniejsze jezioro Afryki a tak
naprawdę morze śródlądowe. Jednak, podobnie jak w Zambii, ogromnym atutem Malawi są jego
mieszkańcy, cudownie przyjaźni i serdeczni o czym niejednokrotnie się przekonamy podczas naszej
podróży.

Nasz wyprawa to oprócz fenomenalnych doświadczeń przeżywania bliskości z nieskażoną naturą
świata przyrody to również poznawanie nowych kultur, smaków, ale przede wszystkim zaglądanie w
głąb siebie, zawiązywanie nowych znajomości czy przyjaźni na lata. To zwariowana przygoda poza
utartymi szlakami. Będziemy spali w wygodnych namiotach, umiejscowionych na naszych autach
terenowych, będziemy samodzielnie przygotowywali posiłki, będziemy przemierzali kolejne kilometry
trasy, będziemy podziwiali, smakowali, poznawali to wszystko czym obdaruje nas Afryka. I w końcu
codziennie przy ognisku będziemy wspólnie przeżywali emocje mijającego dnia a to wszystko pod
baldachimem z gwiazd i akompaniamencie najpiękniejszej muzyki jaką są odgłosy dzikiej przyrody.
Przed nami kilkanaście dni szalonej wyprawy i przygód. Zapnijcie pasy!
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Zobacz, co nas czeka
podczas wyprawy!
Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo
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DZIEŃ 1 Lecimy do Afryki
PRZELOT DO ZAMBII
Przed nami długi, międzykontynentalny lot do Lusaki, stolicy Zambii.
Spotykamy się na lotnisku. Przed nami niezapomniane wrażenia i wspaniałe
przygody. Większość pozornie niezbędnych rzeczy w dalekiej podroży okaże się
całkowicie nieprzydatna. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy, jak
przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, jakie zrobić szczepienia, aby czuć
się bezpiecznie i komfortowo. Po przylocie, niedługo po północy przejedziemy do
lodgy i odpoczniemy po długiej podróży.

Zambia w liczbach

Zimbabwe w liczbach

odległość od Polski – 11 289 km

odległość od Polski – 13 080 km

powierzchnia: 752 614 km²

powierzchnia: 390 580 km²

liczba ludności: 17 238 000 (2017)

liczba ludności: 14 877 000 (2017)

języki: głównie angielski, bemba, tonga

języki: głównie angielski, shona, ndebele

temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C

temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C

wilgotność: 76%

wilgotność: 80%

waluta: kwacha zambijska

waluta: dolar amerykański i juan chiński

Malawi w liczbach
odległość od Polski – 11 056 km
powierzchnia: 118 480 km²
liczba ludności: 19 169 000 (2017)
języki: angielski, cziczewa
temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C
wilgotność: 80%
waluta: kwacha malawijska

DZIEŃ 2 Granica na Zambezi
PRZYWITANIE Z AFRYKĄ
Rano po śniadaniu udajemy się do wypożyczalni samochodów oraz na pierwsze zakupy, aby
zaopatrzyć nasze lodówki w niezbędny prowiant na dalszą część podróży.
Zmierzamy do Chirundu na granicy Zambii i Zimbabwe, którą wyznacza rzeka Zambezi, i której
przekroczenie to zawsze nie lada wyzwanie i atrakcja sama w sobie. Cały proces przejścia tu z
kraju do kraju, ze swobodą możemy przyrównać do strategiczno-przygodowej gry
komputerowej, w której należy zaliczyć kolejne, w tym przypadku dość absurdalne etapy oraz
uiścić stosowną opłatę wg „afrykańskiego taryﬁkatora” czyli płacisz tyle, na ile wyglądasz… Jest to
swego rodzaju rozrywka i na pewno ciekawe doświadczenie pod warunkiem, że odstawimy na
bok europejskie przyzwyczajenia, pośpiech i brak cierpliwości. Po przekroczeniu granicy
kierujemy się nad brzeg rzeki Zambezi i rozbijamy obóz. Znużeni trudami podróży smacznie
zasypiamy na łonie dzikiej przyrody.

DZIEŃ 3 Park Mana Pools
SAFARI W REZERWACIE
Zbudzeni promieniami słońca, przygotowujemy wspólnie śniadanie. Po złożeniu
obozu ruszamy w kierunku rezerwatu Mana Pools. Park znajduje się w centrum
sieci obszarów chronionych w Zimbabwe, które rozciągają się od Kariba do granicy
z Mozambikiem. W 1984 r. park został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Ochroną objęte jest tu ok. 2500 km2 obszaru równiny zalewowej rzeki
Zambezi. W czasie pory deszczowej tereny te zamieniają się w szeroki pas jezior.
Park jest przez to ostoją wielu zagrożonych gatunków, takich jak słonie i bawoły.
Żyje tu największa w całym Zimbabwe populacja hipopotamów i krokodyli. W
latach 80. XX wieku istniały plany budowy zapory na rzece Zambezi, co
doprowadziłoby do zatopienia całego obszaru. Rezerwat położony jest w najsłabiej
rozwiniętym gospodarczo terenie Zimbabwe. Dojazd do miejsca docelowego to
jednocześnie wspaniałe safari, gdyż za oknem możemy podziwiać fenomenalną
scenerię dzikiej Afryki.

Po drodze zjemy lunch na łonie natury i odpoczniemy przy zimnym piwku wśród
odgłosów przyrody. Po dotarciu na miejsce, rozkładamy obóz nad rzeką. kemping
jest o tyle wyjątkowy, że między nami a dzikimi zwierzętami nie ma żadnej
granicy, siatki czy ogrodzenia. To nierzadko wywołuje adrenalinę i przyjemny
dreszczyk emocji. Wieczorem przy ognisku, zjemy wspólną kolację i wymienimy
się wrażeniami minionego dnia.

DZIEŃ 4 Park Mana Pools
PIESZE SAFARI W REZERWACIE
Pobudka wczesnym rankiem i wspólne śniadanie. Tego dnia kontynuujemy
zwiedzanie parku, ale w zupełnie nowej formie. Piesze safari zapewni sporo
emocji i umożliwi bezpośredni kontakt z dziką przyrodą. To co zazwyczaj
widzimy z perspektywy auta – bujną roślinność i dzikie zwierzęta tym razem
będziemy mieć w zasięgu ręki. Po parku poruszamy się zwartą grupą wraz z
uzbrojonym przewodnikiem, który z ogromną pasją i zaangażowaniem przybliży
nam zwyczaje tutejszych mieszkańców.

A jest w czym wybierać. Na rozległym obszarze parku żyje ok. 16 000 bawołów i
12 000 słoni, oprócz tego zebry, lwy, lamparty hieny i kilka gatunków antylop.
Wzdłuż brzegu rzeki hipopotamy rozgrzewają się w porannym słońcu by później w
ciągu dnia zanurzyć się w wodzie, dzieląc miejsce z cichymi i prawie
niewidocznymi krokodylami. Rezerwat jest również domem dla ok. 350
wyjątkowych i rzadkich gatunków ptaków. Oprócz niezwykle bogatego świata
zwierząt warto zaobserwować bogactwo drzew i roślin, ponieważ są one istotnym
ogniwem łańcucha ciągłości Mana Pools. Jabłaczana akacja utrzymuje stada
słoni przy życiu podczas pory suchej. Te unikalne drzewa malują wyjątkowy,
malowniczy krajobraz, z którego słynie park. Po spacerze w porze lunchu wracamy
na kemping, gdzie po posiłku odpoczywamy na łonie natury. Dla wciąż
nienasyconych widokami, po południu będzie możliwość zorganizowania
ponownego safari tym razem autem. Wspólnym wieczorem przy ognisku
kończymy nasz kolejny dzień.

DZIEŃ 5 Powrót do Zambii
RZEKA LUANGWA
Po śniadaniu, wczesnym rankiem opuszczamy rezerwat Mana Pools i ruszamy w kierunku
Zambii, naszym celem jest Park Narodowy South Luangwa. Przed nami dość wymagający
i najdłuższy do pokonania odcinek trasy. W pierwszej kolejności kierujemy się do Chirundu
aby przekroczyć granicę Zimbabwe/Zambia i tu od początku cała zabawa i potyczki z
biurokracją level master w afrykańskim stylu. Po całej procedurze ruszamy w dalszą drogę.
Dziś do parku nie dojedziemy, trasa wymaga dwóch dni w aucie, ale bynajmniej nie jest to
stracony ani nudny czas.

Po pierwsze to moment, kiedy możemy się wyciszyć, zajrzeć w głąb siebie i dostrzec
jakże inne życie się tu wiedzie, różne od naszej codzienności. Długa droga i czas
spędzony w aucie to też świetna okazja na lepszą integrację ze współtowarzyszami.
Długie rozmowy, śmiechy, nierzadko wspólne śpiewanie, niejednokrotnie zaowocowały
cennymi znajomościami lub przyjaźnią na lata. W końcu sceneria za oknem, czasami
monotonna, ale niezwykle piękna wynagrodzą trudy tej podróży. W godzinach
popołudniowych dotrzemy na kemping nad rzeką Luangwa. Przy ognisku zjemy wspólną
kolację i położymy się spać.

DZIEŃ 6 Park South Luangwa
WIECZORNE SAFARI
Po śniadaniu wyruszamy w stronę parku. Na miejsce dotrzemy w porze obiadowej więc auta
kierujemy prosto na kemping. Po wspólnym posiłku udamy się na wieczorne safari z
przewodnikiem. Należy podkreślić, że tutejsi mieszkańcy uważani są za najlepszych przewodników
w kraju, oddanie i pasja dzielenia się wiedzą podczas pracy sprawią, że to safari będzie bogatsze i
niezapomniane.

Park Narodowy South Luangwa jest jednym z najbardziej dziewiczych regionów Afryki i mimo, że w
ostatnich lata obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania tym miejscem wciąż zachowuje on
swoją esencję prawdziwej dziczy. Ze względu na tę chronioną jakość ważne jest, aby zachować tam
wyjątkowy szacunek, a nawet świętość dla dzikich siedlisk oraz pokłonić się ekologii, która wspiera
to szczególne środowisko. Obok pięknej scenerii parku, najważniejsi są jego mieszkańcy. Safari
po zmierzchu to zupełnie inne doświadczenie i emocje, które będą mu towarzyszyły. Nasze
zmysły poza wzrokiem zostają wyostrzone do maksimum, by móc usłyszeć i poczuć to czego nie
mogą zobaczyć oczy. Wieczorne zachowanie i rytuały zwierząt również różnią się od tych za dnia.
To z pewnością będzie niezapomniane przeżycie.
Późnym wieczorem wracamy do naszego obozu by przy ognisku zjeść kolację i wymienić się
wrażeniami mijającego dnia. To kolejny już na naszej trasie kemping typu open, który znajduje się na
terenie parku. Znaczy to tyle, że między nami a zwierzętami nie dzieli nas żadne ogrodzenie. Nie
bądźmy zatem zdziwieni, jeśli w nocy bądź nad ranem odwiedzi nas jakiś nieproszony gość ;)

DZIEŃ 7 Park South Luangwa
PIESZE SAFARI W REZERWACIE
Wczesnym rankiem, obudzeni słońcem, jemy śniadanie w akompaniamencie odgłosów natury.
Następnie udajemy się na piesze safari z przewodnikiem. To właśnie tutaj, w tym parku powstało
pierwsze „piesze safari”. Zainicjował je Norman Carr, który w latach 40 XX w., pełnił rolę strażnika.
Mówiło się o nim, że wyprzedza swój czas. Jako ojciec wędrownego safari i odważny innowator
zainicjował również dalekosiężną koncepcję, która miała utorować drogę dla nowoczesnej ochrony i
ekoturystyki opierającą się na współpracy z ludnością Doliny Luangwa, zapewniając ich, że i oni
skorzystają na ochronie lokalnej, dzikiej przyrody. Ograniczenie formatu safari myśliwskiego i
wprowadzenie safari pieszego zwiększyło turystykę i pozytywnie wpłynęło na populacje zwierząt w
parku oraz okolicy. Nie tylko rezerwat, ale cały region tętni fenomenalną, dziką przyrodą, która
ściąga entuzjastów z całego świata. Koncentracja zwierząt na tym obszarze jest najgęstsza w całej
Afryce. Od drapieżników jak dzikie psy, majestatyczne lwy, lamparty po słonie, bawoły, hipopotamy,
14 gatunków antylop. Park liczy blisko 400 gatunków ptaków w tym aż 39 drapieżnych.

Zatrzymaj się. Wsłuchaj. Przyjrzyj się bliżej. Dotknij. Poczuj. Wędrowne safari to zupełnie inna
jakość obcowania z naturą. Z masą wrażeń i aparatami pełnymi zdjęć wracamy na kemping zjeść
obiad i zrelaksować się. Po posiłku ruszymy na kolejne safari, tym razem z perspektywy auta.
Wieczorem przy ognisku wspólna kolacja, rozmowy, wino i śpiew ;)

DZIEŃ 8 Jezioro Malawi
LILONGWE - SENGA BAY
Dzisiejszy poranek to pożegnanie z Zambią. Po śniadaniu ruszamy do Malawi.
Naszym pierwszym celem jest Lilongwe – stolica kraju, którą jest od 1975 r. Tutaj
się zatrzymamy, ponieważ miasto samo w sobie jest bardzo ciekawe, a przy okazji
zjemy obiad w jednej z lokalnych restauracji. Stara część miasta jest wyodrębniona
od nowej stolicy i ma wygląd tradycyjnej afrykańskiej osady, natomiast
nowoczesna część ma wiele wspólnego z innymi miejskimi rozwiązaniami XX w.
na całym świecie. Jego lśniące budynki w przestronnych ogrodowych wnętrzach
kontrastują z gwarem starego miasta. Nowoczesne sklepy i restauracje uzupełniają
ekscytujące targi uliczne otoczone murami Starego Miasta.

Odwiedzimy jeden z nich, słynny targ Central & Craft Market, gdzie lokalna
ludność sprzedaje swoje przepiękne rzemiosło. Po obiedzie ruszamy do celu
dzisiejszej podróży. Szlak prowadzi przez malownicze, urokliwe wioski. Właściwie
podczas całej trasy będą towarzyszyć nam ludzie Malawi. Niezwykle wyjątkowi,
serdeczni i przyjaźni, o czym niejednokrotnie przyjdzie nam się przekonać w ciągu
naszej wyprawy. Docieramy do Senga Bay – niewielkiego, klimatycznego
miasteczka położonego na brzegu bajecznego jeziora Malawi.

Po rozbiciu obozu na tutejszym kempingu, udamy się na spacer po okolicy.
Krajobraz miasteczka to łodzie zacumowane przy brzegu, sieci rybackie
pozostawione przez swych właścicieli do czasu nocnych połowów, zaułki z
roześmianymi dziećmi, klimatyczne knajpki senne za dnia i wybrzmiewające głośną
muzyką po zmierzchu i w końcu perła tego miejsca, lazurowe jezioro Malawi.
Po spacerze, zjemy kolację w jednej z lokalnych restauracji i pożegnamy kolejny
dzień naszej wyprawy.

DZIEŃ 9 Jezioro Malawi
SENGA BAY I REJS NA LIZARD ISLAND
Wczesnym rankiem, jemy śniadanie i ruszamy po kolejną dawkę wrażeń. Przez następne
dni, nasza wyprawowa rzeczywistość będzie ściśle powiązana z jeziorem Malawi,
zwanym inaczej Niasa. To niepodważalny klejnot w koronie atrakcji turystycznej kraju.
To olbrzymia bryła krystalicznie czystej, słodkiej wody otoczona plażami złotego
piasku, to nie tylko malownicza kraina cudów, ale także możliwość uprawiania wszelakich
sportów wodnych. Ponad 150 lat temu, jednym z pierwszych Europejczyków, który odkrył
jezioro był David Livingstone, który spoglądając na nie, nadał mu miano „jeziora gwiazd”.
Dlaczego? Dowiecie się już wkrótce a raczej przekonacie na własne oczy;)

Jezioro jest w ścisłej, światowej 10 pod względem wielkości i głębokości. Ze względu
na bogate zasoby ryb, odgrywa ważną rolę w gospodarce. My ruszamy na wycieczkę
łodzią na Lizard Island. Wyspę zamieszkują ogromne jaszczurki z rodziny waranów. To
też świetny czas na relaks na plaży bądź przyjemną kąpiel w ciepłej i przejrzystej wodzie.
Po powrocie na kemping kolację zjemy przy wspólnym grillu bądź w jednej z lokalnych
restauracji. Dzień zakończymy szaloną imprezą na plaży.

DZIEŃ 10 Jezioro Malawi
CAPE MACLEAR - REJS NA MUMBO ISLAND
Pobudka o poranku. Po wspólnym śniadaniu wyruszamy z Senga Bay na kolejny kemping do Cape
Maclear położonym w Parku Narodowym Jeziora Malawi. Po drodze jednak zatrzymamy się w kilku
miejscach. Okoliczne wioski rybackie rozrzucone są wzdłuż brzegu jeziora a tradycyjny przemysł i
codzienność tutejszej społeczności są atrakcją dla odwiedzających. Największym atutem Malawi obok
zachwycającej przyrody, są ludzie. Cudowni i serdeczni, którzy każdego podróżnego przyjmują
ciepłym uśmiechem i długotrwałym powitaniem bez cienia wymuszonej sympatii. Kraj z populacją
ponad 18 mln mieszkańców to głównie ludność wiejska. Obecnie najliczniejszym jest plemię Chewa, ale
istnieją też inne, a każde z nich przyczyniło się do współczesnego wizerunku Malawi, czy to w stroju,
tańcu czy języku. Naturalna interakcja z miejscową ludnością da nam doskonałą okazję do poznania
codziennego życia w Afryce, które przecież tak różni się od naszego.

Z kolejnym bagażem doświadczeń i dotarciu do miejsca docelowego, udamy się na krótki rekonesans po
okolicy lub odpoczniemy na kempingu. W drugiej części dnia czeka nas bajeczny rejs na wyspę Mumbo Island w Parku Narodowym Jeziora Malawi, które w 1984 roku zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park obejmuje południową część jeziora Niasa, kilka skalistych wysp,
a także część przybrzeżną z cyplem. Został stworzony głównie w celu ochrony endemicznych gatunków
ryb. Kolejny raz zanurzymy się w orzeźwiającej wodzie jeziora. Odziani w ABC, będziemy podziwiać
jego podwodne bogactwo, a małe rybki same będą wskakiwały w nasze dłonie i przyjemnie łaskotały
po brzuchu.

Z pokładu łodzi będziemy rozkoszować się cudownym zachodem słońca. To też doskonały moment,
aby w pełni zrozumieć znaczenia słowa Malawi – płomienie. Błyszcząca, odbijająca się w toni czerwona
łuna wygląda jakby właśnie ktoś podpalił świat. Dzień zakończymy kolacją w restauracji i wspólną
zabawą na plaży.

DZIEŃ 11 Jezioro Malawi
AKTYWNY DZIEŃ W CAPE MACLEAR
Dzisiejszy poranek jest leniwą nagrodą porannej dyscypliny poprzednich dni. Po wspólnym
śniadaniu czeka nas mnóstwo atrakcji do wyboru. Każdy z nas zdecyduje według własnych
preferencji i upodobań jak chce spędzić ten dzień. Obowiązuje pełna dowolność w
rozporządzeniu swoim czasem. Pierwszą z opcji jest kontynuowanie atrakcji związanych z
aktywnością na jeziorze. A jest ich sporo, właściwie każdy rodzaj sportu wodnego jaki
wymyślimy jest tu możliwy do zrealizowania: snorkeling w ABC - nurkowanie w akwalungu kajaki - żaglówki - narty wodne - deski windsurﬁngowe - rejs statkiem (opcja).
Krystalicznie czysta i ciepła woda, kolorowy kalejdoskop tropikalnych ryb i afrykańskie
słońce sprawią, że to idealne połączenie, aby dzień upłynął w doskonałym humorze.

Kolejna opcje to wędrówki i spacery z przewodnikiem po okolicznych wzgórzach.
Trekking na Nkhunguni (opcja)– najwyższy szczyt w paśmie górskim Nankumba Penisula,
zajmie ok 6 h i należy zaopatrzyć się w sporą ilość wody i nakrycie głowy. Trudy wędrówki
wynagrodzą bajeczne widoki, które rozpościerają się ze szczytu na przylądek Maclear, jezioro
i okoliczne wyspy. Innym ciekawym miejscem jest spacer do Rock of the Tribal Face Scars
(skały plemiennych blizn twarzy) (opcja). Ten ogromny głaz pokryty jest liniami i wzorami, które
wydają się być wyrzeźbione przez dawno zapomnianych artystów, ale tak naprawdę są po
prostu naturalną formacją geologiczną. Niezależnie kto jaką atrakcję wybierze, wszyscy
spotykamy się na wspólnej kolacji i szalonej imprezie na plaży.

DZIEŃ 12 Park Liwonde
WODNE SAFARI W PARKU LIWONDE
Dzień rozpoczynamy wspólnym śniadaniem na kempingu. Zwijamy obóz i ruszamy przed siebie. Przed nami niezbyt
długa, ale malownicza trasa, której celem będzie Liwonde National Park. Droga wiedzie wzdłuż jeziora przecinając
małe, okoliczne wioski, które odwiedzimy. I znowu ich mieszkańcy. Spotkania z ludźmi są bezcenne. Uczą pokory,
tolerancji, cierpliwości, uświadamiają jak bardzo czasami nie zauważamy tego co w życiu ważne, skupiając się często
na mieć a nie czuć. Tutaj życie płynie powoli, leniwie, ale absolutnie w zgodzie z naturą i wg dawno ustalonych norm.

W międzyczasie zatrzymamy się na lunch, po którym ruszamy w kierunku kempingu na terenie parku. Liwonde
National Park mimo swych niewielkich rozmiarów jest najbardziej popularny wśród wszystkich parków w Malawi.
Wyróżniają go przepiękne krajobrazy i niezwykła, dzika przyroda. Niewątpliwie uroku dodaje rzeka Shire, która
płynie wzdłuż zachodniej granicy parku i przyciąga do siebie niezliczone stada hipopotamów i krokodyli. Poza tym
mieszkańcami parku są słonie, lwy, gepardy, antylopy, lamparty hieny, a przy odrobinie szczęścia można wytropić
rzadki gatunek nosorożca czarnego. Żyje tutaj również wiele pięknych ptaków w tym orły lub sowy.

Świetnym sposobem na zwiedzanie okolicy parku jest wodne safari. Wskakujemy więc na łódź motorową i płyniemy
przez błotniste koryto rzeki, które idealnie kontrastuje z bujną zielenią traw wzdłuż obu brzegów. Niezwykłość rejsu
tkwi w bogactwie wód tej magicznej rzeki, wystające łby hipopotamów niczym głazy pokrywają taﬂę wody, do której
raczej nie radzimy zanurzać dłoni, bo cichymi mieszkańcami rzeki są również niebezpieczne i szybkie krokodyle.
Dopełnieniem tej niezwykłej scenerii będzie zachód słońca podziwiany z pokładu łodzi. Ten codzienny rytuał
pożegnania słońca w sumie na całym afrykańskim kontynencie należy do najpiękniejszych na świecie.
Wieczorem kolacja przy ognisku i wspólne rozmowy przy winie.

DZIEŃ 13 Góry Mulanje
ZOMBA - BLANTYRE - MULANJE
Rozbudzeni odgłosami natury, po wspólnym śniadaniu, ruszamy w drogę. Celem
jest dotarcie do kempingu u podnóża masywu górskiego Mulanje. Trasa wiedzie
przez bajeczny płaskowyż Zomba. To jak wielka płyta góry o wysokości 1800 m,
ze wzgórzami na wysokości 2000 m o krawędziach przypominających skarpę.
Porośnięta połaciami cedru, sosen i cyprysów, przecinana strumieniami,
jeziorami i wodospadami. Dzika przyroda obejmuje też lamparty, pawiany,
myszołowy, ptaki czy motyle olbrzymie. Ze szczytu płaskowyżu rozpościera się
zachwycający widok na okolicę.
Po drodze zatrzymamy się na obiad w mieście Blantyre. To obecnie centrum
przemysłu i handlu Malawi. Jest tu sporo sklepików oferujących przepiękne,
afrykańskie rzemiosło, więc to świetna okazja do zakupu cennych pamiątek z
podróży. Po wizycie w mieście jedziemy prosto do celu. Rozbijamy nasz obóz na
kempingu w wymarzonej scenerii u podnóża pięknych gór i dzikiej przyrody.
Okolica słynie z plantacji herbaty, często z historią sięgającą 100 lat wstecz.
Jedną z nich odwiedzimy, by z bliska przyjrzeć się tajnikom uprawy herbaty, w jaki
sposób jest suszona i przygotowywana do spożycia. Wieczorem wspólnie
przygotujemy kolację i pożegnamy kolejny dzień.

DZIEŃ 14 Góry Mulanje
TREKKING PO GÓRACH
Nieubłaganie nasza wyprawa się kończy. Wstajemy więc skoro świt i po śniadaniu ruszamy po kolejną dawkę
przygód i wrażeń. Wystarczy unieść głowę i rozejrzeć w koło, by nabrać pewności, że będzie to doskonały dzień.
Dzisiejszy trekking w górskiej scenerii będzie doskonałym balansem ostatnich dni (opcja). Masyw Mulanje
zajmuje powierzchnię ok. 650 km2. Jego nagie ściany skalne wznoszą się na wysokości 3000 m (najwyższy
szczyt Sapitwa 3002 m n.p.m.) przyćmiewając wszystko co je otacza. Niesamowita wysokość szczytów
powoduje zakłócenia przepływu powietrza na górnym poziomie, co powoduje powstawanie chmur
deszczowych i regularny opad deszczu, dzięki czemu szczyty są ważnym źródłem wody w regionie. Krajobraz
masywu Mulanje składa się z bujnych, zielonych szczytów, pokrytych łąkami i głębokimi wąwozami, które
przecinają zbocza.

Góry są częścią rezerwatu leśnego Mulanje, utworzonego w celu ochrony rodzimego „cyprysu Mulanje”, niektóre
liczą blisko 200 lat. Park jest domem dla wielu endemicznych gatunków roślin i zwierząt w tym leśnych motyli,
kameleonów karłowatych, gekonów i ptaków. Istnieje tu dużo ścieżek i szlaków do wyboru między łagodnym
spacerem czy bardziej wymagającą wspinaczką. W skład krajobrazu wchodzą też przepiękne baseny rzeczne
czy wodospady jak Likabula, w którym kąpiel będzie orzeźwiającym przerywnikiem dnia. Zjemy tu też lunch w
formie pikniku w niesamowitych okolicznościach fenomenalnej przyrody. Późnym popołudniem powrót na
kemping gdzie zjemy kolację i udamy się na zasłużony odpoczynek.

DZIEŃ 15 Lilongwe
POWRÓT DO STOLICY
Po śniadaniu czas na chwilę relaksu w pięknych okolicznościach przyrody. Po kilku chwilach
odpoczynku wyruszymy w kierunku Lilongwe. Tam zrobimy ostatnie zakupy i zakwaterujemy się
w lodgy. Następnie oddamy nasze niezawodne auta do wypożyczalni.
Dzisiejszy wieczór będzie ostatnim wspólnym czasem na afrykańskiej ziemi. Uroczystą kolacją
pożegnamy dzień, wzniesiemy niejeden toast za wspaniałą przygodę, za wspólne przeżywanie
emocji, za przeżycia, które na długo zapadną w pamięć, w końcu za nowe znajomości i
przyjaźnie. Jesteśmy pewni, że każdy z Was zostawi tu cząstkę serca, która od teraz będzie
przyciągała jak magnes.

DZIEŃ 16 Wylot z Afryki
PRZELOT DO WARSZAWY
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do kraju.

DZIEŃ 17 Przylot
LĄDOWANIE W WARSZAWIE
Przylot do kraju. Tu kończy się nasza wspólna, wspaniała podróż. Pożegnanie na lotnisku.
Jesteśmy jednak pewni, że z wieloma z Was przeżyjemy jeszcze niejedną przygodę lub
spotkamy się na niejednym szlaku, gdzieś daleko w świecie. Czołem Nomadzi!

CENA ZAWIERA

Zambia-Zimbabwe
i Malawi

●

Wynajem aut terenowych - Toyota Hilux z pełnym ekwipunkiem kempingowym i ubezpieczeniem AC

●

Wizy do Zimbabwe, Zambii i Malawi

●

Koszty przekraczania granic

●

Koszty noclegów na kempingach i w lodgach - pokoje i dwuosobowe namioty

●

Drewno na ognisko

●

Wszystkie wstępy do rezerwatów i parków narodowych - Mana Pools, South Luangwa, Park Narodowy
Jeziora Malawi

●

Wszystkie atrakcje ujęte w programie poza tymi oznaczonymi jako (opcja)

●

Opieka dwóch polskojęzycznych pilotów na całej trasie

●

Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR,
NNW 30 000 PLN

GORĄCE SERCE AFRYKI

TERMIN WYPRAWY:

29.04-15.05.2022
koszt uczestnictwa:

11 490 PLN + LOTY

CENA NIE ZAWIERA
●

PRZELOTÓW: Warszawa – Lusaka ; Lilongwe – Warszawa – ok. 3000 zł

●

WYŻYWIENIA: posiłki, napoje i napiwki

●

paliwa, taksówek

●

DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)
Nurkowanie z akwalungiem - Cape Maclear
Snorkeling w Jeziorze Malawi
Kajaki, Narty Wodne, Windsurﬁng, Żaglówka na Jeziorze Malawi
Trekking na Nkhunguni – najwyższy szczyt w paśmie górskim Nankumba Penisula
Spacer do Rock of the Tribal Scars - Skały plemiennych blizn twarzy
Trekking w górach Mulanje

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo) rozwiązania zastępcze.
Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu,
programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez. Namibia to
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj,
dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Mateusz poznański

Piotr Deutsch

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

MICHAŁ truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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