
 

 

 
Arrangement special FC Volendam  
Luxe strandvakantie - Machangulo Beach Villa 
Mozambique 



 

 

 

Luxe strandvakantie op Royalty Niveau in een Boutique Villa, 
Mozambique 
 

Deze strandvakantie op Royalty niveau is speciaal samengesteld voor sponsoren, relaties en supporters van FC Volendam. 

 

Over Stichting Timbo  

 
Timbo heeft als missie het creëren van corridors (migratiewegen voor wild); niet alleen om wildgebieden met elkaar te verbinden en zo dieren beter te 

kunnen beschermen, maar verbindt ook de natuur met de mensen die in en rondom deze gebieden leven zodat ook deze mensen een betere toekomst 

kunnen krijgen. Timbo doet dit middels het realiseren van banen voor lokale jeugd in natuurbeheer en toerisme, en zet zich in voor ondersteuning van deze 

lokale communities. Dit varieert van Social Responsible Projects zoals het bouwen van een daycare centre en school projecten tot het ondersteunen van 

lokale boeren en het opbouwen van toerisme in partnerships met deze communities. We zien daarbij mooie overeenkomsten tussen FC Volendam, het 

Orange Circle initiatief en onze stichting Timbo:  Stap voor stap werken aan een duurzame balans voor mens, milieu en natuur. Kortom, beide partijen 

hebben een duurzame lange termijnvisie en u kunt hieraan meedoen en een bijdrage leveren door deze spectaculaire luipaarden safari te boeken. Alle 

opbrengsten van deze luipaarden safari gaan terug naar stichting Timbo en 20% van de reissom gaat naar FC Volendam. Een win win voor iedereen!  

 

(The Africa Experience is onze eigen in-house organisator voor Safaris van stichting Timbo en alle Safaris kunnen via hen geboekt worden).  

 



 

 

Over Machangulo Beach Villa Mozambique, uw luxe privé strandhuis met paradijselijke ligging  

Gelegen aan een 16 kilometer lang paradijselijk strand is Machangulo Beach Villa de perfecte escape om in beslotenheid van uw eigen gezelschap 

vakantie te vieren. De Beach Villa ligt in de duinen verscholen en heeft een strand voor de deur liggen waar u lange wandelingen langs de kust kunt maken 

zonder andere mensen tegen te komen. Het schiereiland Machangulo heeft een prachtig rivierbos achter het strand, met een overvloed aan vogels en wat 

klein wild.  

Het op palen gebouwde strandhuis is stijlvol ingericht en van alle gemakken voorzien; de villa is uitgerust met een open keuken en eetkamer die toegang 

geven tot het privé dek met zwembad. Op het hoofddek bevinden zich het zwembad en een lounge gedeelte waar u op ieder moment van de dag kunt 

relaxen. De drie ruime slaapkamers met prachtige en-suite badkamers bieden de mogelijkheid om de Indische Oceaan vanuit uw eigen ligbad te bekijken. 

Vnauit uw eigen buitendouche heeft u zich op rondslingerende aapjes en het prachtige heuvelachtige gebied.  

Het Machangulo Nature Reserve ligt op een schiereiland ten oosten van Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Het schiereiland wordt in het oosten 

begrensd door de Indische Oceaan en in het westen door de baai van Maputo. Ten zuiden van het Machangulo Natuurreservaat ligt het Maputo National 

Park, een prachtig natuurgebied met olifanten, buffels en prachtige binnenmeren met nijlpaarden en duizenden flamingo's.  Het is een waar paradijs waar u 

kunt vissen vanaf de kustlijn, snorkelen en zonnen. Ook bestaat de mogelijkheid voor excursies op zee en op het land. Ervaar de magie van de migratie van 

bultruggen in de Zuidelijke Indische Oceaan vanaf het water of vanaf uw privé deck.  Eet de meest heerlijke verse vis en kreeft van de BBQ welke dagelijks 

door uw eigen chef bereid worden. Tegen zonsondergang geniet u van Sundowners - koude drankjes, op het strand of eigen privé deck. Geniet van de 

Afrikaanse zon die iedere avond de lucht magisch rood kleurt en maak samen herinneringen die u nog lang bij zullen blijven.  

In Mozambique steunt Stichting Timbo een project voor de bescherming van het grootste zee reptiel ter wereld, de lederschildpad. Een hoogtepunt hier is 

het getuige zijn van het uitbroeden van de schildpadden op de ongerepte Machangulo stranden. 

 



 

 

 

Wat maakt deze villa uniek?  

 

✓ Deze prachtig gelegen villa biedt u alle luxe en ultieme privacy  

✓ Verblijf op maat volgens uw wensen   

✓ Panoramisch uitzicht op de oceaan en de duinen   

✓ Ongerepte, grote en rustige stranden voor onze villa   

✓ Avontuur, Strand/ Kust, Vogels kijken, Vissen, Flora, Wandelen, Vrije tijd, Natuur, Ontspanning, Sterrenkijken, Wildlife 

✓ Seizoensgebonden kans om getuige te zijn van ongeveer 1000 vrouwelijke schildpadden die aan land komen op de Machangulo stranden om hun eieren te 

leggen in hun nestholen.  

✓ Walvissentrek van juni tot september  

 
 



 

 

 

    In de omgeving zijn talloze excursies te boeken waaronder: 

  

✓ Diep zee vissen  

✓ Safari in Maputo National Park    

✓ Sightseeing   

✓ Scuba Diving   

✓ Zeilen 

✓ Kayakken 

✓ Surfen 

✓ Schilpadden kijken   

✓ Vissen   

✓ Tours naar Inhaca Island 

✓ Visits to Flamingo Bay  

✓ Boot trip in een lokale Dhow boot  

✓ Tour door Santa Maria  

 



 

 

 

 



 

 

   

 

 

 
 

 

Pakket samenstelling voor FC Volendam  
 
Deze reis is samengesteld voor twee personen op basis van zeven nachten verblijf in de privé  
villa op catering basis. Dit betekent dat u gedurende de hele week een privé chef tot uw beschikking heeft.  
  
7 nachten Machangulo Beach Villa, exclusief verblijf EUR 9.200 euro per twee personen.  

(20% van deze reissom gaat naar FC Volendam).  De villa is geschikt voor 6 volwassenen en twee kinderen. 

Voor prijsopgave neemt u contact op met henriette@the-africa-experience.com  

 

     Inclusief 

✓ Eigen jeep  

✓ Vissen vanaf de kustlijn. 

✓ Snorkelen. 

✓ Zwemmen - zee en zwembad. 

✓ Sundowners (borrelmomenten) op het strand 

✓ Alle maaltijden  

✓ Alle drankjes  

✓ Transfer naar de Villa vanaf het strand (waar de boot uit Maputo aankomt) 

Niet inbegrepen 
 

✓ Extra/extra activiteiten.  

✓ Internationale vluchten naar Johannesburg en extra hotelovernachtingen die nodig kunnen zijn door wijzigingen in het vluchtschema of  

andere factoren. Er gaan dagelijkse vluchten vanaf OR Tambo in Johannesburg naar Maputo.  

De vluchten zijn scherp geprijsd en duren slechts anderhalf uur.  

✓ Boat transfer Maputo – Machangulo Beach Villa  

✓ Kosten van medische inentingen  

✓ Reisverzekering 

✓ Optionele fooien of geschenken en andere uitgaven van persoonlijke aard   
 
 

mailto:henriette@the-africa-experience.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creëren van banen voor lokale jeugd en gemeenschappen en het beschermen 

van Afrikaans wild.  Alle opbrengsten van dit speciale safaripakket vloeien 

rechtstreeks terug naar onze stichting die deze middelen gebruikt om 

bovengenoemde doelstellingen en het bijbehorende onderzoek te helpen 

realiseren. 

Deelnemers aan dit pakket krijgen daarom de exclusieve kans om een kijkje 

achter de schermen van deze bijzondere operatie te nemen. Overigens vloeit 

ook 20% terug naar FC Volendam.  

 


