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Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Likoma Island – Lake Malawi

Add-on 4 nachten strandvakantie vanuit South Luangwa(Zambia) of Harare (Zimbabwe)

Likoma Island is een paradijselijk eiland gelegen in het noordoosten van Lake Malawi, op anderhalf uur vliegen van
Lilongwe of Liwonde NP. Likoma Island is ongeveer 18 km². en behoort tot één van de mooiste strandbestemmingen van
Afrika met haar oevers van ongerepte witte zandstranden en prachtige kleine rotsachtige baaien. Door de afgelegen en
moeilijke bereikbaarheid zult u hier vrijwel geen toerisme tegenkomen.
Het eiland is bedekt met een luchtige bebossing en oude baobab bomen, enkele wandelroutes lopen over het eiland en
naar Likoma village waar oude missionaris bouwwerken te zien zijn. Door de rotsachtige omgeving is het een goede duik
en snorkel locatie om de vele kleine gekleurde tropische vissen te zien. De prachtige natuur en de witte stranden maken
het eiland een uitstekende bestemming voor een relaxte strandvakantie of een romantische honeymoon met veel
privacy. Watersporten, een boottocht bij zonsondergang, duiken of kajakken zijn enkele van de activiteiten welke zoal
door de resorts worden aangeboden. Natuurlijk staat centraal het prachtige strand en de mooie omgeving, en is het
vooral genieten, zonnebaden en verwent worden met luxe accommodaties.

Likoma Island – Kaya Mawa Lodge

De luxueuze Kaya Mawa Lodge is gelegen op het uiterste puntje van het rotsachtige Likoma Island en is een romantische
strandbestemming in centraal Afrika. Een zeer fraaie locatie voor honeymooners of als eindbestemming na een
avontuurlijke safari in Zambia of Zimbabwe. Ideaal voor kleine groepen of families zijn de 4 Private Houses met een
eigen plunge pool, een eigen privé strand en persoonlijke butler die graag tot uw dienst is om uw gehele verblijf zo
bijzonder mogelijk te maken.
De Kaya Mawa lodge beschikt slechts over 7 luxe en fraai ingerichte chalets op ruime afstand van elkaar zodat privacy
gewaarborgd is. De chalets zijn onder te verdelen in suites en premium suites welke van elkaar verschillen qua grootte
en stijl. Daarnaast is er nog een private villa met privé strand, geschikt tot 6 personen.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
Operators, African Travel Association en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.
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In Kaya Mawa krijgt een Afrikaanse strandvakantie een nieuwe hoogtepunt, loungen op grote bedden aan het strand met
een tropische cocktail in uw hand, terwijl u kunt kijken naar de prachtige zonsondergang. De centrale open boma is
gesitueerd op het strand, hier bevinden zich een beach restaurant en luie lounge spots met grote kussens van
kwaliteitsstoffen. Dineren doet u gezamenlijk aan één tafel of aan uw eigen privé tafeltje waarbij u kunt genieten van
excellente maaltijden. Maar privé dineren op het strand is nog veel leuker, aan een mooi gedekte tafel omringd door het
romantische licht van paraffine lampen. Een houten looppad over het strand brengt u naar een tweede open boma,
waarbinnen zich een sfeervolle beach lounge met zitbanken, comfortabele kussens en een beach bar bevinden.
De zeer fraaie locatie en het comfort van de lodge zorgen er voor dat relaxen de voornaamste bezigheid is, echter er
worden voldoende activiteiten aangeboden om u als gast te vermaken. O.a. duiken, snorkelen, watersporten, zwemmen,
kajakken, zeilen, wandelend of per mountain,- of quadbike het eiland gaan verkennen, een Spa behandeling, de
kathedraal bezichtigen, een schooltje of de kleine lokale markt bezoeken of een dagexcursie naar Mozambique
ondernemen.

Vertrek vanuit Mfuwe/South Luangwa – terugvlucht via Lilongwe

4 nachten Kaya Mawa in één van de onderstaande 4 suites naar voorkeur
Mei t/m juni 2016 ± U$ 2.216 p.p. I Juli t/m oktober 2016 ± U$ 2.376 p.p. I November 2016 ± U$ 2.216 p.p.
Verlenging laagseizoen 375 U$ p.p.p.n. I hoogseizoen 415 U$ p.p.p.n.

Inclusief alle maaltijden alle niet gemotoriseerde watersporten zoals snorkelen, kajakken, mountainbiken en
zeilen, 1x vlucht.Mfuwe naar Likoma Island, 1x vlucht Likoma Island naar Lilongwe.

Vertrek vanuit Harare / Zimbabwe – terugvlucht via Lilongwe

4 nachten Kaya Mawa in één van de onderstaande 4 suites naar voorkeur
Mei t/m juni 2016 ± U$ 2.415 p.p. I Juli t/m oktober 2016 ± U$ 2.575 p.p. I November 2016 ± U$ 2.415 p.p.
Verlenging laagseizoen 375 U$ p.p.p.n. I hoogseizoen 415 U$ p.p.p.n.

Inclusief alle maaltijden alle niet gemotoriseerde watersporten zoals snorkelen, kajakken, mountainbiken en
zeilen, 1x vlucht Harare naar Lilongwe, airport transfers, 1x overnachting B&B Kumbali Lodge, 1x vlucht Lilongwe
naar Likoma Island, 1x vlucht Likoma Island naar Lilongwe.
*exacte reissom is afhankelijk van het vliegtarief

Honeymoon: 50% korting op de accommodatie voor de bruid

Msekwa Suite

Ngani Suite
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Mbungu Suite

Khuyu Suite

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour
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