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Coral Lodge
Para relaxar e apreciar os melhores sabores de Moçambique
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Próximo da Ilha de Moçambique, o Coral Lodge funde o design
contemporâneo com um meio envolvente único
Inserido numa reserva natural protegida, o Coral Lodge tem uma
grande oferta de atividades. Neste lugar de luxo pode desfrutar do
lodge, da praia e desportos aquáticos ou explorar a história e a
cultura rica dos povos Macua. O Coral Lodge situa-se a menos de 30
minutos de distância da Ilha de Moçambique, que é, desde 1991, o
único local em Moçambique considerado Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO.
No Cordal Lodge tem a oportunidade de velejar um dhow, mergulhar
em águas cristalinas, descubrir uma ilha não habitada e apreciar um
picnic na privacidade de uma praia deserta. O Lodge convida-lha
ainda a aprender a pescar e depois, enquanto o chef tranformar o
que pescou num banquete recheado de sabores moçambicanos,
desfrutar de uma massagem. Neste lugar ímpar, não pode deixar de
admirar o pôr-do-sol na companhia de uma bebida enquanto vê as
baleias e os golfinhos a brincar ao longo da costa.
Conte com lanvandaria, wi-fi no bar e restaurante, recepção 24
horas, serviço de babysitting, massagens relaxantes no conforto do
seu quarto e ainda um alfaiate privado.
O pequeno almoço é servido das 07.00 às 11.00, na privacidade do
seu quarto, na sua varanda ou no restaurante. O almoço é servido
das 12.00 às 15.00, dando especial destaque ao peixe fresco e
marisco trazido pelos pescadores locais, logo pela manhã, bem
como os vegetais frescos do mercado. O jantar é servido entre as
18.30 e as 21.30. Conte com um menu recheado de sabores locais e
especialidades de Moçambique.
Este retiro de praia é composto por 10 luxuosas vilas que
elegantemente combinam o design e o conforto com a autenticidade
de Moçambique. A arquitetura das vilas é o resultado de uma
combinação elegante de madeiras, pedras, fibras naturais e têxteis
de cores vibrantes que harmonizam o “Lodge” enquadrando-o na
natureza circundante, conferindo a tranquilidade, a segurança e o
conforto necessário a quem nos visita.

Fotos

VER TODAS > (/FOTOS)

Ponta de Santa Maria - Maputo

Mais Populares
White Pearl Resort celebra Mulher
Moçambicana (/a-nao-perder/white-pearlresort-celebra-mulher-mocambicana)
White Pearl Resorts (/descubra-o-pais/whitepearl-resorts)
A Padaria do Bairro chegou a Maputo
(/descubra-o-pais/comer-e-dormir/a-padariado-bairro-chegou-a-maputo)
5.500 quilómetros por Moçambique
(/descubra-o-pais/roteiros-e-passeios/5500quilometros-por-mocambique)
Cahora Bassa (/descubra-o-pais/roteiros-epasseios/cahora-bassa)

Recomendado
(/descubra-o-pais/white-pearlresorts)

White Pearl Resorts
(/descubra-opais/white-pearlresorts)
Quando a simplicidade se
mistura com a elegância e
o luxo com praia, de






certeza que estamos a Ler
mais> (/descubra-opais/white-pearl-resorts)




Como chegar
Transfer do aeroporto de Nampula ou Nacala
O transfer é feito por uma carrinha que atravessa um belo caminho numa zona mais rural até à Ilha de
Moçambique. Aqui os hóspedes embarcam num barco tradicional até ao Coral Lodge. A equipa do
Coral Lodge transportará a sua bagagem. O tempo total de transfer é de cerca de três horas e meia,
dependendo da maré.

Contactos
Morada
Varanda 9, Cabaceira Pequena Mossuril

Contactos
Tlf: +258 829 023612
Email: info@corallodgemozambique.com
Site: https://www.corallodgemozambique.com/pt
(https://www.corallodgemozambique.com/pt)
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