Tropisch Mozambique
Dag 1– Johannesburg (of Nelspruit) - Vilanculos
Vandaag vliegt u vanuit Johannesburg (tevens mogelijk vanuit Nelspruit)
rechtstreeks naar Vilanculos in Mozambique. Vilanculos is de plaats op het
vasteland van Mozambique ter hoogte van de prachtige en zeer tropische
Bazaruto Archipelago. Dit is een eilanden groep die vaak wordt vergeleken
met de Seychellen. Deze omgeving is puur en onbedorven en u vindt hier
geen massa toerisme. Verblijf in accommodatie naar keuze. U kunt kiezen
voor een accommodatie in Vilanculos (bijvoorbeeld Vilanculos Beach Lodge
of Casa Rex) of één van de exclusieve lodges, gelegen op de eilanden zoals
Bazaruto Lodge of Marlin Lodge.
Voor meer informatie over de
mogelijkheden verwijzen wij graag naar onze website.
Bij de watersport centra kunt u allerlei activiteiten boeken op het gebied van
watersporten, snorkelen, duiken, boot trips etc.

Dag 2 tot en met dag 5 – Bazaruto Archipelago
Deze dagen brengt u door in deze fantastische tropische en zeer romantische
omgeving.
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Dag 6 –Vilanculos – Johannesburg
In de loop van de middag vliegt u rechtstreeks van Vilanculos naar
Johannesburg. Hier arriveert u aan het einde van de middag. Hier checkt u in
voor uw vlucht richting Nederland of bijvoorbeeld naar Kaapstad voor een
verlenging in de Kaapstreek.
De prijs behorende bij een dergelijke invulling is afhankelijk van de periode
waarin u reist en de keuze van het niveau van de verschillende
accommodatie’s, danwel in de meer exclusieve lodges op één van de
eilanden, danwel in een van de meer betaalbare lodge’s aan het vasteland
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