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Lake Malawi – Makokola Retreat

Add-on 4 nachten strandvakantie vanuit South Luangwa (Zambia) of Harare (Zimbabwe)
Het Makokola Retreat is een luxe accommodatie gelegen aan de zuidkant van het meer op een prachtig breed
zandstrand. Het paradijselijke Makokola Retreat wacht op uw komst om u te verwennen met comfort en luxe en u te
laten genieten van een heerlijke strandvakantie in een tropisch klimaat. De mogelijkheden om uw dagen door te brengen
zijn relaxed en eindeloos.
Een diepe teint krijgen op een voortreffelijk strand, een ontspannende massage ondergaan in de luxe spa, een boek
lezen op een ligbed op het terras of voor uw eigen chalet, een pareo ombinden en wandelen langs het water, genieten
van een tropische cocktail bij de poolbar of kajakken langs de oever met typische dorpstaferelen. Makokola Retreat
beschikt over alle ingrediënten voor een comfortabele en relaxte zonvakantie met af en toe een activiteit.
Het resort heeft een persoonlijke en rustige sfeer, de accommodatie is ruim opgezet en omringd door een grote fraaie
tropische tuin. Het personeel is uitermate vriendelijk en efficiënt en zal er alles aan doen om het u naar de zin te maken.
De maaltijden zijn á la carte welke u kunt nuttigen in het restaurant of op het overdekte terras bij het zwembad. Rondom
het zwembad zijn er voldoende ligbedden en al luierend kunt u genieten van een heerlijke tropische cocktail.
Naast een luxe spa beschikt het resort over een tennisbaan, squashbaan en een golfbaan. Optioneel kunt u activiteiten
arrangeren zoals watersporten, kanoën, zeilen, een bezoek brengen aan een nabijgelegen vissersdorpje of het dorpje
‘Mangochi’, of per motorboot of catamaran naar Boadzulu Island waar visarenden het water in duiken en zich tegoed
doen aan de chichliden - kinderen kunnen wat broodkruim meenemen en de visjes zullen uit hun handen eten.

Beach of Garden Villa

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

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 │ info@zimbasafaris.com

Avontuurlijk reizen naar zuidelijk Afrika

Het resort beschikt over 48 stijlvol ingerichte chalets onderverdeeld in 26 Beach Villa’s, 12 Garden Villa’s, 1 Chief’s Villa
en 9 ruime Lake View Villa’s. De luxe Beach Villa’s en Garden Villa’s zijn sfeervol ingericht met houten meubilair,
handgeweven stoffen, natuurlijke tinten en veel Afrikaanse details. Elke ruime villa bestaat uit een slaapvertrek voorzien
van kingsize bedden, een klamboe en een plafond ventilator, en een woongedeelte voorzien van een zithoek, koffietafel
en bar met koelkast, thee & koffie faciliteiten en telefoon. De ruime en-suite badkamer beschikt over een dubbele was
bassin, een douche en een ligbad. Voor de chalet bevindt zich een klein terras met een zitje dat uitziet op het strand. De
Chief’s en Lake View Villa’s zijn nog ruimer en beschikken tevens over een aparte lounge en een hemelbed.

Vertrek vanuit Mfuwe/South Luangwa – terugvlucht via Lilongwe
4 nachten Makokola Retreat in een Beach Villa

/ andere Villa’s op aanvraag

April t/m 15 december 2016 ± U$ 1.613 p.p. Verlenging 207 U$ p.p.p.n.
Inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), gebruik van kajakken, vlucht Mfuwe
naar Lilongwe en return wegtransfers Lilongwe-Makokola.

Vertrek vanuit Harare/Zimbabwe – terugvlucht via Lilongwe
4 nachten Makokola Retreat in een Beach Villa

/ andere Villa’s op aanvraag

April t/m 15 december 2016 ± U$ 1.360 p.p. Verlenging 207 U$ p.p.p.n.
Inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), gebruik van kajakken, vlucht Harare
naar Lilongwe en return wegtransfers Lilongwe-Makokola.
*exacte reissom is afhankelijk van het vliegtarief
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