
 

REJSEBERETNING FRA JACOB OG LOUISE: MALAWI 2014 

 

En kæmpe tak til Malawi Safari for at gøre vores rejse mulig og uforglemmelig. Malawi har en fantastisk 

natur og varieret dyreliv, og landets gæstfrie befolkning har fundet en særlig plads i vores hjerter. Lars 

Mark var en uundværlig hjælp til turen, hvor han stod for vores praktiske forberedelser, reservationer og 

diverse opfølgninger. Vi giver vores varmeste anbefalinger til Lars Mark og Malawi Safari. 

 

Mumbo Island 

En time med båd fra fastlandet kom vi frem til den stille og idylliske ø Mumbo. En lille perle i det sydlige 

Lake Malawi. Vi boede i et stort telt på en klippesten med udsigt over vandet, hvor vi havde egen terrasse 

og hængekøje. Hver morgen fik vi en morgenbakke på terrassen, så vi kunne nyde solopgangen sammen 

med en kop morgenkaffe. Så hyggeligt. Da der ikke var varmt vand i hanerne, skulle man bestille et bad 

hos personalet et kvarter i forvejen, hvorefter de kom med en balje varmt vand, som de hældte i en spand 

med bruserhoved. Her var heller ikke elektricitet, så hvis der skulle oplades noget, måtte det sejles tilbage 

til Cape Maclear på fastlandet. Rundt på øen var der nogle fine vandreruter, hvor man kunne se flotte ørne 

og udsigtsposter til solnedgangen. Ellers var aktiviteterne solbadning, kajak og snorkling i det turkisblå 

vand med farverige fisk. Maden var skøn og personalet ligeså – og de sørgede for hygge hver aften med 

bål. En hyggelig lyd af bølgeskvulp lullede os i søvn hver nat. En helt fantastisk oplevelse.  

 

Liwonde National Park 

Fra Cape Maclear fik vi et lift videre til Liwonde National Park med en af de andre gæster. I 

nationalparken boede vi lige blandt dyrene i skønne Mvuu. Den første aften havde vi i lodgen, der bød på 

suveræn luksus i et enormt safaritelt med privat bad i det fri og udsigt til dyrene samt fantastisk mad – og 

et skønt personale, der også arrangerede en tur for os til den lokale skole. Knap så luksuriøs var camp'en – 

dog stadig fuldstændig fascinerende, som den lå skønt lige ved floden med krokodiller og flodheste som 

naboer. Inkluderet i opholdet på både lodge og camp var 3 daglige game drives – en morgentur gående i 

det fri, en formiddagstur på floden og en eftermiddagstur på savannen. Der var mange dyr, primært 

elefanter, antiloper, flodheste og krokodiller. Guiderne var fantastiske til både at finde dyrene og fortælle 

om, hvad vi så. Fascinerende og en helt i gennem fantastisk oplevelse – begge steder med hver deres 

charme. Personalet hjalp med at booke en lokal taxa videre til Zomba. 

 

Zomba Plateau 

På toppen af bjerget ved Zomba var der en skøn udsigt og smukke skove, vandfald og ro. Hotellet Sunbird 

lå smukt og havde en dejlig betjening, der hjalp os både med transport videre og lokal guide til en 

vandretur i området med skønne udsigtspunkter.  Vi prøvede det ikke selv, men der var også mulighed for 

bilture, ridning og cykelture på bjerget. Hotellet havde en smuk have, hvor der var god stemning til at 

nyde en kold øl efter en varm vandretur.  

 

Mulanje Mountain 

Mulanje var endnu et højdepunkt på turen, der dog ikke kom til os uden sved på panden. Mulanjes plateau 

ligger i godt 2000 meters højde og opstigningen var stejl – men smukt omgivet af teplantager og en 

fantastisk udsigt over lavlandet med Malawi mod vest og Mozambique med øst. Skyerne og regnen 

drillede os den første dag og overnatningen i hytten på toppen var kold og primitiv – heldigvis var der et 

varmt ildsted og god lokal te på kanden. De næste dage viste sig fra en fantastisk side med solskin, blå 

himmel og udsigtspunkter, der er svære at beskrive skønheden af. En kæmpe oplevelse, men turen 

krævede gode ben og lidt efterfølgende restitution. Men absolut en oplevelse vi ikke ville have været 

foruden. Vi brugte trekkingfirmaet Mulanje Hikers. Og guiderne kan bestemt anbefales.  

Trekkingfirmaet sørgede for vores transport videre til Blantyre. 

 

Blantyre 

Der blev slappet af i Blantyre på det lille hyggelige hotel House Five. Hotellet havde en skøn restaurant 

og nogle stemningsfyldte værelser. Vi gik et par ture i byen og shoppede – og gjorde os klar til rejsens 

anden halvdel i Mozambique. Transporten til grænsen gik fint, og her ventede Nasser, en god ven af Lars 

Mark, som var en uundværlig hjælp til at krydse grænsen. Han skal have en kæmpe tak, og vi er kun 

glade for, at vi ikke stod ved den kaotiske grænseovergang alene.  


