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Mozambique / Quirimbas Archipel – Quilalea Private Island

Quilalea Island is onderdeel van de Quirimbas Archipel, een groep van 27 grote en kleinere eilanden voor de kust van
Pemba. De meest bekende ervan zijn Vamizi, Quilalea, Ibo, Matemo en Medjumbe Island. De ongerepte paradijselijke
eilanden bieden enkele luxury resorts ideaal voor een zeer ontspannen en romantisch verblijf of als honeymoon
bestemming. De eilanden hebben elk een afwisselend landschap van mangrove-vegetatie, zandduinen en
zoetwatermeertjes, en een vaak een groenblijvend bos in het midden. De eilanden zijn een habitat voor vele vogels,
reptielen, vlinders, suni’s en zelfs krokodillen die soms in de zoetwater meertjes te vinden zijn.
De Quirimbas Archipel is een zeer gewaardeerde duiklocatie vanwege de indrukwekkende koraalriffen, vele tropische
vissen, anemonen en zeeschildpadden. Varen met een traditionele Dhow, sunset cruises, eiland en mangrove tours,
diepzee vissen of een boottocht waarbij u dolfijnen, schilpadden, walvissen of zeekoe kunt spotten, het zijn enkele van
de activiteiten welke door de resorts worden aangeboden. Natuurlijk staat centraal de paradijselijke omgeving en is het
vooral relaxen, genieten van het tropische klimaat en u laten verwennen door de faciliteiten van de accommodatie.

Azura Quilalea Private Island

Quilalea Private Island ligt op ongeveer 48 kilometer ten noorden van Pemba, is onbewoond en heeft een oppervlakte
van slechts ongeveer 4 km². Het eiland is omringd door zandbanken, kleine zandstranden en lage rotsachtige kliffen.
Op het eiland zijn slechts 9 sfeervolle luxe beach villa’s te vinden die van elkaar verschillen qua grootte, aankleding en
faciliteiten. De werknemers zijn voornamelijk lokale mensen, die door de organisatie getraind zijn om hun functie goed
uit te oefenen. Azura Private Island is bijzonder mooi gelegen vanwege de perfecte duiklocaties , de service is net als van
de andere Azura accommodaties uitstekend te noemen en de maaltijden excellent
Dineren op Quilalea Private Island is onderdeel van uw eilandbeleving. U wordt telkens verleidt om op een andere locatie
de maaltijden te nuttigen, ontbijten aan een tafeltje in de oceaan, picknicken op een afgelegen zandbank, romantisch
dineren bij kaarslicht en onder de sterren of in privésfeer bij uw villa.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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De maaltijden zijn gebaseerd op seizoensgebonden ingrediënten lokaal verkrijgbaar en veel verse vis en zeevruchten.
Eventueel kunt u de chef kok verzoeken om het gerecht van uw voorkeur te bereiden. Of u een cocktail wenst bij uw
hangmat onder de bomen, extra handdoeken voor bij het zwembad of een romanistisch gedekte tafel voor twee, uw
persoonlijke gastheer zal u graag adviseren en van dienst zijn.
Een speciale wijnkelder bevat een uitstekende selectie wijnen & champagnes, u kunt hier onder andere terecht voor een
wijnproeverij of een privé diner bij kaarslicht. Het restaurant serveert maaltijden gebaseerd op seizoensgebonden
ingrediënten lokaal verkrijgbaar en veel verse vis en zeevruchten. De enorme mangrove krabben zijn een echte
specialiteit evenals de rivierkreeft. Eventueel kunt u de chef kok verzoeken om het gerecht van uw voorkeur te bereiden.
In de publieke half open boma bevindt zich een sfeervolle lounge met barfaciliteit en een aparte televisiekamer met een
luie zithoek. Het zwembad grenst aan het strand en ziet uit over de oceaan, tevens een prachtige plek voor een heerlijke
maaltijd of om in de namiddag te relaxen.
Optioneel kunt u allerlei activiteiten ondernemen zoals een picknick op Turtle Beach, Island hopping, een Island tour,
mangrove tour of nacht snorkelen.

Kazkasi villa

Uw verblijf is in één van de Kaskazi villas, ontworpen voor een maximale privacy en op slechts een steenworp afstand
van het zandstrand. De ruime villas zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen met een luchtig ontwerp dat moeiteloos
opgaat in de omgeving. Elke villa is sfeervol ingericht en beschikt over een kingsize bed met een gedrapeerde klamboe,
een comfortabele zithoek, een en-suite toilet/douche voorzien van twee wastafels, een buiten douche, TV,
airconditioning, een kluisje, een mini bar, koffie & thee faciliteiten, een buiten terras met een zitje en een veranda met
een parasol en zonnebedden. En om het u aan niets te laten ontbreken, een eigen persoonlijke butler/gastheer die
gedurende uw hele verblijf voor u beschikbaar zal zijn.

6 nachten U$ 4.470 p.p. (aanbieding 6 nachten verblijf 5 nachten betalen 16 maart – 18 december 2016)
*Bij een langer verblijf dan 7 nachten is de tweede persoon vanaf de 7de nacht gratis!
Uw verblijf is inclusief maaltijden, drankjes (uitgezonderd premium dranken en cocktails), sunset cocktail van de dag,
gebruik van de mini bar, persoonlijke butler/gastheer, een Baobab Walking Trail, gebruik van snorkel attributen en
kajak. (exclusief park entreegelden 15U$ p.p.per verblijf)

Honeymoon Special: 40% korting op de accommodatie voor de bruid
Inclusief een fles wijn bij aankomst en een privé diner op laatste avond van uw verblijf.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

