MÊS DO AMOR

ESPECIAL MÊS DE SÃO VALENTIM
Neste mês de Fevereiro, apaixone-se numa ilha
paradisíaca. O Anantara Bazaruto preparou uma
selecção de pacotes românticos luxuosos para
todas as estadias durante o Mês do Amor.

ROMANCE LUXUOSO
Neste mês de São Valentim, valorize a exclusividade e perfeição. Permita-nos conceber uma
experiência elegante e romântica nas praias escondidas de Bazaruto. Comece a sua jornada com
VZL\HTHKVHIYPUKHUKVJVTLZW\THU[LUHZ\H]PSH:HPHHVÄUHSKH[HYKLWHYHL_WSVYHYHPSOHH
cavalo, disfrutando da paisagem das dunas ao pôr do sol. Entre abordo do nosso veleiro e disfrute
de relaxamento personalizado com uma massagem para casais no premiado Anantara Spa.
Inclui:
 =PUOV,ZW\THU[LLIHUKLQHKLMY\[HZHJOLNHKH
 7PJUPJWYP]HKVHVWYKV:VSUHZK\UHZ
 4
 HZZHNLTWHYHJHZHPZJVTK\YHsqVKLTPU\[VZZLN\PKHKLTPU\[VZ
no jacuzzi acompanhado de vinho e um cesto de aperitivos
 :LY]PsVKLHILY[\YHKLJHTHYVToU[PJV
 7HZZLPVKLIHYJVH]LSH
 OVYHKLWHZZLPVHJH]HSV
Complementar

ROMANCE EXÓTICO
Mergulhe em uma série de emoções exóticas. Escape num barco privado para descobrir os cenários
mais remotos e virgens do Arquipélago de Bazaruto. Nade, brinque e explore a vontade num
ambiente de luxo e personalizado antes de voltar para o resorte para disfrutar de um tratamento
KLZWHUVÄUHSKVKPH;LYTPULVKPHJVTHUVZZHL_WLYPvUJPHNHZ[YVU}TPJHWYP]HKH+PUPUNI`
Design. O menú é concebido de acordo com o seu gosto por um chefe pessoal. Terá também um
mordomo privado e uma mesa decorada estará pronta num lugar tranquilo a sua escolha.
Inclui:
 7HZZLPVWYP]HKVKLIHYJVLWPJUPJYVToU[PJV
 TPU\[VZKLLZMVSPHsqVJVYWVYHS
 TPU\[VZKLTHZZHNLTJVTWSL[H
 1HU[HY7YP]HKV+PUPUNI`+LZPNU
Preço por
por casal
Preço
casal USD
USD 650
738

A JORNADA DO AMOR
Disfrute de um dia de São Valentim com momentos sensuais de relaxamento e indulgência.
Disfrute da sua escapadela energizante com tratamentos de spa, e um banquete charmoso
servido na mata costeira.
Inclui:
 TPU\[VZKLTHZJHYHJVYWVYHSJVTSLP[LLTLS
 
 TPU\[VZKLTHZZHNLTKLJHUKLU[LJVT}SLVKL
chocolate num cenário romântico
 .HYYHMHKL]PUOVLZW\THU[LZLY]PKHUV1HJ\aaP
 <TQHU[HYKL:qV=HSLU[PTJVTWVZ[VWVY[YvZWYH[VZ
Preço por
por casal
Preço
casal USD
USD 350
398

Termos e Condições:
 0UJS\ZqVKVWHJV[L9VTHUJL3\_\VZVZ}WVKLZLY\[PSPaHKH\TH]LaWVYLZ[HKPH
 7HJV[L9VTHUJL,_}[PJVt\THL_WLYPvUJPHKL[VKVVKPH
 (1VYUHKHKV(TVYZ}LZ[mKPZWVUx]LSUVKPHKL-L]LYLPYV
 ;HYPMHZLZWLJPHPZKPZWVUx]LPZLU[YL¶KL-L]LYLPYV

30-,0:(16<95,@ Visit anantara.com
Reserve a sua jornada romântica hoje, dial Ext. 3017
(UHU[HYH)HaHY\[V0ZSHUK9LZVY[0SOHKV)HaHY\[V0UOHTIHUL4VaHTIPX\L
Av. Guerra Popularnª 1666 - Maputo - Moçambique
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  Email: bazaruto@anantara.com
Email: wintravel@win.co.mz | www.wincarrental.com

