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Mozambique / Bazaruto Archipel –

Benguerra Island

Benguerra 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,
zoetwatermeertjes, 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 en de paradijselijke omgeving
en is het vooral relaxen, genieten van het tropische klimaat en u laten verwennen door de faciliteiten van de
accommodatie.

Azura Benguerra Island Retreat

Benguerra Island is het op één na grootste eiland van de archipel, ongeveer 11 kilometer lang en 5,5 kilometer breed,
omringd door witte zandbanken en een zeer lang zandstrand. Het exclusieve Azura Benguerra Island Retreat bestaat uit
19 luxe beach villas welke van elkaar verschillen qua grootte, aankleding en faciliteiten. Het resort wordt beheert door
een echtpaar die voor een persoonlijke sfeer zorgen. De werknemers zijn vooral lokale mensen, die door de organisatie
getraind zijn om hun functie goed uit te oefenen. De locatie van Azura Retreat is adembenemend mooi, de
accommodaties zijn alle luxueus, de service is uitstekend en de maaltijden excellent.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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Dineren in Azura Retreat is een beleving, 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. 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. Uw persoonlijke gastheer zal u graag adviseren en van dienst zijn.
Optioneel kunt u allerlei activiteiten ondernemen zoals een Red Dune and Crocodile Lakes Island Drive of een
Southpoint beach picknick and Island Drive, bezoek aan Paradise Island, snorkelen, duiken en eiland hoppen.
Ook is er een speciale wijnkelder met een uitstekende selectie wijnen & champagnes, waaronder enkele Franse wijnen
van de eigenaar zelf. U kunt hier onder andere terecht voor een wijnproeverij of een privé diner bij kaarslicht.
Naast relaxen op het strand nippend aan de fruit cocktails, is een echte weldaad voor lichaam en geest de luxe buiten
Spa met een uitgebreid scala aan behandelingen. Zie voor een compleet overzicht de bijgevoegde activiteitenlijst.

Beach villa

Uw verblijf is in één van de drie Beach Villa’s die verspreid langs het lange zandstrand liggen. Deze villa’s liggen op
slechts enkele meters lopen van het strand, in een groene tuin en bieden een oase van rust en het gevoel één te zijn met
de omgeving. Elke villa is sfeervol ingericht in Mozambicaanse stijl en voorzien van een kingsize bed met gedrapeerde
klamboe, airconditioning, een minibar, een veiligheidskluisje, thee & koffie faciliteiten, een en-suite toilet/badkamer
voorzien van twee wastafels, een binnen en buiten douche, een privé tuin met terras en stoelen, zonnebedden en een
privé zwembad. 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$ 3.785 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 return helicoptervlucht Vilanculous naar Bequerra Island, alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd
premium dranken en cocktails), sunset cocktail van de dag, gebruik van de mini bar, persoonlijke butler/gastheer,
Landrover tour over het eiland, Sunset Dhow Cruise, gebruik van snorkel attributen, paddle board en kajak. (exclusief
park entreegelden 15U$ p.p.per verblijf)

*vlucht Johannesburg naar Vilanculous € 190 – € 260 p.p.

*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.

