
	  
Praktische	  informatie	  
	  
Internationaal	  vervoer	  naar	  de	  bestemming	  (Blantyre,	  Malawi)	  
De	  reis	  in	  Malawi	  begint	  op	  30	  juni	  in	  de	  middag.	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  op	  tijd	  aanwezig	  bent	  op	  het	  
vliegveld	  in	  Blantyre	  waar	  de	  reis	  start.	  Wij	  assisteren	  je	  graag	  bij	  het	  boeken	  van	  de	  juiste	  vlucht.	  	  
	  
Reisdocumenten	  	  
De	  regering	  van	  Malawi	  heeft	  besloten	  om	  een	  visumplicht	  in	  te	  voeren	  voor	  een	  groot	  aantal	  landen,	  
waaronder	  Nederland	  en	  België.	  Vanaf	  1	  oktober	  2015	  dien	  je	  bij	  de	  ambassade	  van	  Malawi	  in	  
Brussel	  een	  visum	  aan	  te	  vragen.	  Dit	  visum	  kost	  100	  euro	  en	  is	  maximaal	  90	  dagen	  geldig.	  Je	  paspoort	  
dient	  nog	  minimaal	  zes	  weken	  geldig	  te	  zijn	  bij	  vertrek	  uit	  Malawi.	  Voor	  hulp	  bij	  je	  visumaanvraag	  
kun	  je	  terecht	  bij	  de	  Visumcentrale.	  Meer	  informatie	  kun	  je	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  ambassade	  
van	  Malawi	  in	  Brussel.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  ervaring	  leert	  dat	  plannen	  tijdens	  onze	  reizen	  onderhevig	  zijn	  aan	  verandering.	  Flexibiliteit	  is	  
essentieel,	  vooral	  op	  het	  platteland.	  Ook	  het	  andere	  klimaat	  en	  de	  andere	  keuken	  en	  eetgewoonten	  
kunnen	  om	  aanpassing	  vragen.	  Je	  maakt	  een	  rondreis	  door	  deels	  betrekkelijk	  vochtige	  en	  deels	  
bergachtige	  gebieden.	  De	  dagen	  kunnen	  lang	  zijn,	  want	  we	  willen	  je	  zo	  veel	  mogelijk	  laten	  zien.	  Wees	  
bereid	  te	  lopen;	  een	  goede	  conditie	  is	  een	  	  vereiste	  voor	  een	  avontuurlijke	  reis	  door	  deze	  regio.	  
	  
Accommodatie	  
Tijdens	  deze	  reis	  verblijven	  we	  in	  een	  koloniale	  woning	  op	  de	  theeplantage	  (Chawani	  Bungalow)	  en	  
één	  nacht	  in	  het	  Liwonde	  National	  Park	  in	  een	  eenvoudige	  lodge	  of	  tent.	  Je	  wordt	  ingedeeld	  op	  een	  
tweepersoonskamer.	  Je	  kunt	  er	  voor	  kiezen	  op	  een	  eenpersoonskamer	  te	  slapen	  (indien	  er	  
voldoende	  kamers	  beschikbaar	  zijn).	  Daarvoor	  betaal	  je	  dan	  de	  eenpersoonskamertoeslag	  zoals	  
vermeld	  in	  de	  reissom.	  
	  
Weer	  
In	  de	  maand	  juli	  heb	  je	  soms	  een	  trui	  nodig.	  Deze	  maand	  valt	  in	  het	  koele	  droge	  seizoen	  en	  het	  kan	  er	  
druilig	  weer	  zijn	  en	  er	  hangt	  regelmatig	  mist.	  In	  de	  avond	  kan	  het	  afkoelen	  en	  kan	  een	  trui	  ook	  nodig	  
zijn.	  Satemwa	  –	  onze	  verblijfplaats	  –	  ligt	  wat	  hoger	  in	  de	  bergen.	  	  
	  
Geld	  
IIn	  Malawi	  wordt	  betaald	  met	  de	  Malawische	  kwacha	  (MWK).	  
 
Je	  kunt	  alleen	  in	  Blantyre	  pinnen	  met	  VISA,	  Mastercard	  en	  Maestro.	  Een	  beetje	  cash	  is	  handig.	  Bij	  
Huntingdon	  House	  kun	  je	  kleine	  hoeveelheden	  euro’s	  wisselen.	  	  
	  
Tijdsverschil	  
Tijdens	  onze	  zomertijd	  is	  er	  geen	  tijdsverschil.	  Tijdens	  onze	  wintertijd	  is	  het	  in	  Malawi	  1	  uur	  later.	  
Malawi	  kent	  geen	  verschil	  in	  wintertijd	  en	  zomertijd.	  
	  
Gezondheid	  /	  vaccinaties	  
Vaccinatie	   tegen	   gele	   koorts	   is	   voor	  Malawi	   verplicht	   als	   je	   in	   de	   zeven	   dagen	   voordat	   je	  Malawi	  
bezoekt	   een	   gele	   koorts-‐land	   hebt	   bezocht.	   Daarnaast	   is	   het	   aan	   te	   raden	   één	   of	   meerdere	  
vaccinaties	  te	  halen.	  In	  Malawi	  komt	  ook	  malaria	  voor.	  
 
Voor	  vragen	  over	  vaccinaties	  verwijst	  Origin	  Trips	  je	  naar	  de	  verantwoordelijke	  instanties	  als	  de	  GGD,	  
je	  eigen	  huisarts,	  	  Travel	  Doctor,	  Tropenzorg	  of	  de	  KLM	  Travel	  Clinic.	  	  



	  
Wij	  raden	  je	  aan	  een	  kleine	  huisapotheek	  mee	  te	  nemen	  met	  bijvoorbeeld	  de	  volgende	  middelen:	  
anti-‐diarreemiddel	  (Immodium/Norit),	  pleisters,	  zonnebrandcrème,	  muggenolie	  en	  lenzenvloeistof.	  
	  
Bovenstaande	  lijst	  is	  niet	  volledig	  en	  je	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  wat	  je	  allemaal	  mee	  neemt.	  
	  
Elektriciteit	  
In	  Malawi	  heb	  je	  een	  verloopstekker	  nodig.	  Het	  voltage	  is	  230	  Volt	  met	  50	  Hz.	  	  
	  
Inschrijving	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  deirdre@origintrips.nl.	  Wij	  zullen	  je	  een	  
inschrijfformulier	  doen	  toekomen.	  Als	  je	  je	  met	  het	  inschrijfformulier	  hebt	  aangemeld,	  ontvang	  je	  
van	  ons	  een	  boekingsbevestiging,	  een	  factuur	  waarop	  staat	  gespecificeerd	  hoe	  je	  de	  betaling	  kunt	  
verrichten	  en	  een	  toelichting	  op	  de	  (eventuele)	  visumprocedure.	  
	  
Betalingsvoorwaarden	  
Een	  aanbetaling	  is	  vereist	  om	  je	  plaats	  te	  reserveren.	  	  Om	  de	  unieke	  kansen	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
benutten,	  reizen	  we	  met	  een	  kleine	  groep.	  Bij	  boeking	  dient	  de	  reiziger	  50%	  van	  de	  reissom	  aan	  te	  
betalen.	  	  Aanbetalingen	  kunnen	  worden	  gerestitueerd	  onder	  bepaalde	  voorwaarden.	  Zie	  hiervoor	  de	  
reisvoorwaarden.	  	  
	  
Doorgaan	  van	  de	  reis	  
De	  reis	  gaat	  bij	  het	  genoemde	  minimum	  aantal	  deelnemers	  door.	  Uiterlijk	  3	  maanden	  voor	  vertrek	  
zal	  Origin	  Trips	  geboekte	  reizigers	  berichten	  indien	  een	  reis	  niet	  door	  kan	  gaan,	  vanwege	  het	  niet	  
bereiken	  van	  het	  minimum	  aantal	  deelnemers.	  	  Indien	  de	  reis	  onverhoopt	  niet	  mocht	  doorgaan,	  krijg	  
je	  de	  betaalde	  kosten	  voor	  de	  reissom	  terug.	  
	  
Aansprakelijkheid	  
Origin	  Trips	  kan	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  ziekte,	  schade	  of	  verlies.	  Deelnemers	  aan	  de	  
reis	  worden	  verzocht	  hun	  eigen	  reisverzekering	  en	  eventuele	  annuleringsverzekering	  af	  te	  sluiten.	  
Origin	  Trips	  is	  gerechtigd	  een	  persoon	  te	  weigeren	  voor	  deelname	  aan	  de	  reis.	  Er	  zullen	  geen	  
restituties	  gedaan	  worden	  voor	  onbenutte	  delen	  van	  de	  reis.	  
	  
Vragen?	  
Voor	  meer	  informatie	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  Origin	  Trips	  op	  telefoonnummer	  06	  41	  81	  33	  55	  
of	  een	  mail	  sturen	  naar	  deirdre@origintrips.nl.	  	  
	  
	  
	  
	  


