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Mozambique / Bazaruto Archipel –

Bazaruto Island

Bazaruto Island is onderdeel van de Bazaruto Archipel, een groep van een zestal eilanden, Bazaruto, Santa Carolina,
Benguerra, Magaruque and Bangue, ongeveer 25 kilometer voor de kust van Vilanculous. De ongerepte paradijselijke
eilanden met slechts enkele luxury resorts zijn ideale honeymoon bestemmingen of voor hen die een ontspannen en
romantisch verblijf zoeken. De eilanden hebben een afwisselend landschap van mangrovebossen, zandduinen,
zoetwater meertjes, grasvlaktes en groenblijvend bossen. De eilanden zijn een habitat voor vele vogels, reptielen,
vlinders, samango apen, rode duikers en zelfs krokodillen die soms in de zoetwater meertjes te vinden zijn.
De Bazaruto Archipel is een zeer geliefde locatie voor duikers en snorkelaars, want op ongeveer 45 min. varen van de
kust zijn enkele indrukwekkende koraalriffen gelegen met vele gekleurde vissen, anemonen en zeeschildpadden. Varen
met de Dhow boot, sunset cruises, duin boarden, diepzee vissen, watersporten, paardrijden over het strand of een
boottocht waarbij u dolfijnen, schilpadden, walvissen of zeekoe kunt spotten, het zijn enkele van de activiteiten welke
zoal door de resorts worden aangeboden. Natuurlijk staat centraal het verbluffende strand, paradijselijke omgeving en is
het vooral relaxen, genieten van het tropische klimaat en u laten verwennen door de faciliteiten van de accommodatie.

Anantara Resort & Spa

Bazaruto Island is het grootste eiland van de archipel, ongeveer 37 kilometer lang en 7 kilometer breed, omringd door
witte zandbanken en een kilometers lang zandstrand. Het luxueuze en sfeervolle Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
bestaat uit 46 villa’s onderverdeeld in 29 Beach Villa’s, 1 Beach pool Villa, 1 Sea View Pool Villa, 12 DeLuxe sea View
Pool Villa en een familie Villa. Alle villa’s zijn opgetrokken uit natuurlijke materialen en zo gebouwd dat zij moeiteloos
opgaan in de omgeving. De villa’s verschillen van elkaar qua grootte, aankleding en faciliteiten.
In Anantara zult u genieten van barbecues en romantische privé diners op het strand. Het Club Naval grenst aan de
poolside cocktailbar en het terras, hier kunt u overdag terecht voor een smakelijke lunch met internationale gerechten.
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Vanaf het Beach Deck restaurant op het strand beleeft u zwoele avonden en kunt u genieten van heerlijk gegrilde vlees
en visgerechten. Daarnaast is er een indoor ontbijt gelegenheid, met een groot buitenterras. Wilt u liever een ontbijt of
lunch bij u villa laten serveren, dan is dit over het algemeen geen enkel probleem.
U kunt uw dagen relaxed doorbrengen op het rustige strand of aan het zwembad, voor de kleintjes is er ook een familie
zwembad. Maar het resort biedt ook enkele optionele activiteiten zoals excursies naar goed duiklocaties waar men op
zoek kan gaan naar de schildpadden, een boottochtje met een traditionele Dhow waarbij u met wat geluk dolfijnen kunt
spotten, een begeleide ‘cooking class’ waarbij u de groentetuin van het resort bezoekt en een typisch Mozambiqaans
hapje zult bereiden, een tour met een landrover over het eiland, paardrijden en duinboarden. Anantara beschikt tevens
over een luxe buiten Spa met een uitgebreid aanbod aan behandelingen.
In het complex bevinden zich tevens een kleine souvenirwinkel, een fitness ruimte, een tennisbaan, een volleybalnet,
een golfterrein en een duik/wateractiviteiten centrum waar u ter plaatse ook activiteiten kunt arrangeren zoals Whale &
Dolphin Watching of diepzeevissen.

Beach Villa

De villas variëren qua luxe, aankleding en faciliteiten. De Beach Villa’s zijn inclusief de veranda ongeveer 58m² groot.
Deze zijn aan het strand gelegen en voorzien van een en-suite toilet met ligbad, een binnen en buiten douche en een
hangmat in de tuin.
De villa’s zijn ingericht in een klassiek moderne stijl en beschikken over een kingsize hemelbed met gedrapeerde
klamboe, een en-suite toilet/douche en ligbad, een comfortabele zithoek, TV, airconditioning, een kluisje, een mini bar,
koffie & thee faciliteiten en een terras met zonnebedden. De rieten franjes van het dak geven een tropisch gevoel. Het
geluid van de golven en de zachte zeebries maken het plaatje compleet.

Beach Villa - 5 nachten U$ 2.330 p.p. (aanbieding 5 nachten verblijf 4 nachten betalen)
Uw verblijf is inclusief return boottransfer Vilanculous naar Bazaruto, alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd premium
dranken en cocktails), gebruik van de mini bar, snorkeltrip naar Neptune’s Nursery (afhankelijk wan het weer), snorkel
attributen, paddle board en kajak. (exclusief park entreegelden 15U$ p.p.per verblijf)
*vlucht Johannesburg naar Vilanculous € 190 – € 260 p.p.

Honeymoon Special: 50% korting op de accommodatie voor de bruid
Inclusief een flesje wijn bij aankomst, een Dhow cruise en Spa behandeling voor twee personen.
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