Ivo & Wilma in Mozambique: Januari 2011
In januari 2011 zijn we een midweek naar Mozambique (Moz) geweest. Het einddoel was Praia
de Tofo. Neem de tijd om te reizen in Moz. De (enige) weg naar het noorden is prima berijdbaar.
Wij reden in een normale personenauto dus geen 4x4. Voor Tofo is dit niet nodig. Omdat niet
veel Nederlanders naar Moz gaan leek het ons nuttig om een verslag te maken van deze trip.
Je moet ongeveer 1 uur rekenen om de 2 grenzen te passeren. De ZA grens verloopt makkelijk
als je het goed hebt geregeld voordat je bij de grens aankomt.
Goed geregeld wil zeggen dat je bij je
autoverhuur hebt aangegeven dat je Moz wilt
bezoeken. Je ontvangt dan een Letter of
Authority om dit aan de politie/douane of
grenspost te tonen. En de kosten waren in
2011 1300 ZAR.

Ook moet je een extra verzekering a 150 ZAR
afsluiten via Hollsure 7 Legal assist.

Daarnaast moet je beschikken over een geldig paspoort en een internationaal rijbewijs om in
Moz te reizen.
De grenspost van Moz neemt de meeste tijd in
beslag omdat je allerlei documenten moet
invullen voor de huurauto en het visum.

Je ontvangt in je paspoort een visum met een
foto. Ook worden er vingerafdrukken genomen
van beide wijsvingers. Dit visum wordt
afgedrukt en in je paspoort geplakt. De
kosten van dit visum zijn 2.818 Met of 577
ZAR of 86 US$ of 66 € pp. Koersen jan 2011.

Een deel van de weg rondom Maputo was nog niet klaar en omdat het fors had geregend in Moz
in deze zomermaand was het een grote blubberpoel. Men had een deel van de weg afgezet
waardoor er behoorlijke opstoppingen waren. Over 7 km deden we 1 uur. Dit was niet leuk,
maar vreemd genoeg was er geen sprake van ergernis of getoeter. Iedereen was gelaten.
De rit verliep goed en was mooi qua flora. De meest prachtige bomen kom je onderweg tegen.
En natuurlijk zie je in bepaalde dorpen sporadisch de oceaan. Rijd in de dorpen echt de snelheid
die wordt aangegeven. Kinderen lopen hier van en naar school. Je belandt absoluut in de
gevangenis als je iemand zou aanrijden. Buiten de boete die je zeker krijgt. Onderweg zie je
kraampjes met verschillende producten die men verkoopt. Het begint met cashewnoten,
vervolgens kleipotten en nog verder stalletjes met peri-peri saus. Mozambikanen hebben hun
geheel eigen stijl om een en ander te presenteren.

We hebben een stop gemaakt, net over een tolbrug bij Xia Xai, bij een restaurant waar we met
veel plezier Kip peri-peri en een zalige vis gegeten voor heel weinig Metacais (Met), de
munteenheid van Moz. De trip van ongeveer 625 km duurde, met een koffiepauze en een
lunchpauze, ongeveer 8,5 uur vanaf Mhofu.
We verbleven de 1ste nacht bij een kennis in Inhambane. Die avond zijn we uit eten geweest in
het Hotel Casa do Capitao in Inhambane. De kaart was veelbelovend maar de chef was niet in
topvorm. De voorgerechten waren goed, de hoofdgerechten groot maar niet geweldig. De
bediening was hartstikke servicegericht. Ze hadden wel tips nodig om te begrijpen hoe het beter
kan. Dat vonden ze te gek.

De volgende morgen vertrokken we naar Tofo. Een rit van 30km dwars door dorpen waar
kinderen lopen naar hun school. Dus altijd oppassen! We verbleven in een lodge, genaamd
Albatros. Dino en Chris (kennissen met hun business in Ihambane) brachten ons en maakten
een mooie prijs voor ons van 3.000 Met per nacht voor een 6-persoons casita. De lodge en de
casita’s liggen mooi, uitzicht op de oceaan en met een trap naar beneden ben je zo op het
strand. De casita’s zijn erg basic. Matige verlichting, geen airco, wel klamboes en staande
ventilatoren. Er stonden 2 grondfan’s voor de 3 slaapplekken. Omdat het hoogzomer is in
januari was dat niet voldoende. De keuken was sober ingericht, maar we waren toch niet van
plan om zelf te gaan koken. Dan realiseren wij ons weer hoe compleet en luxe Mhofu is
ingericht. De casita was zeker niet te duur (buiten het seizoen circa 60 euro per nacht). Je kan
er met 6 mensen slapen.
Vanwege de ruige zee konden we niet uitvaren naar het rif om te gaan snorkelen. Het
hoogseizoen was net voorbij. Ons advies is om in mei of juni te gaan snorkelen of duiken in dit
gebied. Minder toeristen, geen regenseizoen en geen hoge luchtvochtigheid.

Wij vonden het, ondanks dat we niet hebben kunnen snorkelen, een hartstikke leuke ervaring.
Elke dag vis eten was voor ons een genot. Prachtige strandwandelingen en eindelijk eens de
Mozambikaanse bevolking ontmoet en het land ervaren.

Hartelijke groet,
Ivo & Wilma
Januari 2011

