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Lake Malawi/Mozambique

Add-on 5 nachten strandvakantie vanuit South Luangwa/Zambia of Harare/Zimbabwe

8 afgelegen en ongerepte witte zandstranden zijn gelegen langs de oever noordelijke oever van Lake Malawi, aan de
kant van Mozambique. Nkwichi Lodge is gesitueerd op één van deze prachtige zandstranden van het Manda Wilderness
Reservaat. Het Manda Wilderness Reservaat is bedekt met een tropisch bos en enkele watervallen, habitat voor vele
gekleurde vogels, bijzondere reptielen en insecten, en een kleurrijke onderwaterwereld van tropische vissen. De
ongerepte paradijselijke omgeving en de luxe Nkwichi Lodge is ideaal voor een zeer ontspannen en romantisch verblijf of
honeymoon bestemming.
Nkwichi Lodge is vooral genieten, zonnebaden en verwent worden met een prachtige accommodatie. Snorkelen of
duiken tussen de gekleurde vissen, kajakken langs de prachtige rotsachtige oevers van het reservaat, een tochtje met
de dhow boot bij een verbluffende zonsondergang of een naar één van de nabijgelegen zandstranden, het zijn enkele
van de activiteiten welke zoal door de lodge wordt aangeboden. De mooie natuur leent zich uitstekend voor een
wandeling langs de grillige oever met een picknick onder een grote baobab of een tour door het landschap met een
bezoek aan een traditioneel dorpje.

Nkwichi Lodge

De centrale boma beschikt over twee verdiepingen en is gelegen aan het strand met uitzicht over het meer. Boven
bevindt zich de dineerruimte en een uitkijk terras met een comfortabele zithoek, beneden bevindt zich een sfeervolle
lounge met barfaciliteit. Voor de romantici wordt er een speciaal tafeltje voor twee gedekt op het strand of in de privacy
van uw eigen chalet. Verschillende zithoeken zijn gecreëerd om lekker te kunnen loungen en zich terug te trekken en zijn
er hangmatten om in te luieren terwijl u prachtig uitzicht heeft op het meer.
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Het hoogtepunt van romantiek is een privé diner op het strand gevolgd door een nacht onder de sterren op het ‘Under
the stars bed’, een romantisch verlicht hemelbed met klamboe op het strand, waardoor u ’s nachts letterlijk onder
duizenden sterren slaapt met het geluid van de golven op de achtergrond.

Kuyu Chalet

Niassa Chalet

De lodge beschikt over slechts 7 ruime chalets en 2 privé chalet houses verspreid over het terrein waardoor optimale
privacy is gewaarborgd is. Elke chalet is individueel ingericht en verschillend van elkaar qua vorm en oppervlakte. Ze
liggen verscholen tussen de bomen en struikgewas en zien tussen een luchtige begroeiing door uit op het meer. In het
ontwerp is om creatieve wijze gespeeld met de natuurlijke elementen uit de omgeving en laat het geheel prachtig tot zijn
recht komen. De zeer ruime chalets zijn ingericht met houten meubilair, een kingsize bed met gedrapeerde klamboe, een
zithoek en een bijzondere en-suite toilet/badkamer met een verzonken natuurstenen bad en een buiten douche. Voor de
chalet bevindt zich een kleine veranda met een zitje in de schaduw van het rieten dak. Sommige chalets beschikken
tevens over een comfortabele buiten zithoek en één chalet heeft een eigen privé strandje perfect voor honeymooners of
de romantici onder ons.

Vertrek vanuit Mfuwe/South Luangwa – terugvlucht via Lilongwe
5 nachten Nkwichi Lodge in één van de 7 chalets naar voorkeur

Mei t/m 15 december 2016 ± U$ 2.403 p.p. – obv. long stay discount
Inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, Manda Wilderness park entreegelden, alle niet
gemotoriseerde watersporten zoals snorkelen, kajakken, dhow en zeilen, 1x vlucht.Mfuwe naar Likoma Island,
boottransfers, 1x vlucht Likoma Island naar Lilongwe.

Honeymoon: 50% korting op de accommodatie voor de bruid
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Vertrek vanuit Harare / Zimbabwe – terugvlucht via Lilongwe
5 nachten Nkwichi Lodge in één van de 7 chalets naar voorkeur

Mei t/m 15 december 2016 ± U$ 2.600 p.p. – obv. 5 nachten long stay discount
Inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, Manda Wilderness park entreegelden, alle niet
gemotoriseerde watersporten zoals snorkelen, kajakken, dhow en zeilen, 1x vlucht.Harare naar Lilongwe, airport
transfers, 1x overnachting B&B Kumbali Lodge, 1x vlucht Lilongwe naar Likoma Island , boottransfers, 1x vlucht
Likoma Island naar Lilongwe. *exacte reissom is afhankelijk van het vliegtarief
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