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 MOÇAMBIQUE BEIRA SERVICES 

 
Catálogo Turismo 2013 

 

Situada na cidade da Beira, com sede no Edif. CPMZ Pipeline (Macuti), a 
Moçambique Beira Services orgulha-se de promover a melhor hotelaria 
moçambicana. 

Com um serviço profissional e orientado para a satisfação do cliente, 
efectuamos reservas para grupos e individuais, a partir do estrangeiro ou do 
território nacional. 

Complementamos os nossos serviços com as reservas de avião para percursos 
internacionais e o aluguer de viaturas com e sem condutor em, praticamente 
todo o país. 
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Turismo de Natureza 

  
 

Parque Nacional da Gorongosa  
 
                                                                     
“Situado na Província de Sofala, no extremo sul do Grande Vale do Rift da África Oriental, inclui o vale 
e parte dos planaltos circundantes entre as cidades do Chimoio e da Beira. O Parque Nacional da 
Gorongosa é um tesouro de Moçambique que proporciona benefícios ambientais, educacionais, 
estéticos, recreativos e económicos a toda a humanidade. 
As inundações sazonais do vale, constituído por um mosaico de diferentes tipos de solo, criaram uma 
diversidade de ecossistemas distintos. As pradarias são salpicadas por áreas de acácias, savana, 
floresta seca em zonas de areia, lagunas enchidas sazonalmente. Os planaltos contêm florestas de 
miombo e de montanha e uma espectacular floresta húmida no sopé de uma série de desfiladeiros 
calcários.  
A fauna do Parque é constituída por leões, elefantes, búfalos, leopardos, hipópotamos, crocodilos, 
zebras, pala-pala, inhala, inhacoso/piva, impala, imbabala, chango, oribi, gondonga, facocero, porco 
do mato, gato serval, civeta, geneta, macaco cão e macaco de cara preta. 
Esta combinação de características únicas deu origem a uma das mais densas populações de vida 
selvagem de toda a África”. 
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Girassol Gorongosa Lodge & Safari – Alojamento 
 
Tipo de alojamento (inclui pequeno almoço) 

 01 Nov 2012 a 31 Out 2013  
Preço por quarto/noite 

Bungalows Standard duplo  4.400.00 meticais 
Bungalows Standard individual   3.500.00 meticais 
Bungalows Standard familiar (2 quartos - max. 4 pax)   7.200.00 meticais 
Garden Rooms duplo    3.500.00 meticais 
Garden Rooms individual    2.600.00 meticais 
Bungalows Premium duplo   5.250.00 meticais 
Bungalows Premium individual    4.250.00 meticais 
Tendas Equipadas duplo    2.100.00 meticais 
Suplemento meia pensão (por pessoa)  700 meticais 
Suplemento pensão completa (por pessoa)  1.350 meticais  
Tendas Equipadas individual    1.480.00 meticais 
Camping e Caravanas (sem pequeno almoço) Consulte-nos 

Consulte-nos Transfers Beira / Chitengo 

NOTA: Desconto de 20% para cidadãos moçambicanos. 
 

Parque Nacional da Gorongosa – Actividades 

          
 
Safari em jipe com guia (min. 2 pessoas, max. 10 pessoas) 980 mts / pax 
Pôr do Sol em Bué Maria (mín. 2 pessoas) 600 mts / pax 
Visita à Comunidade de Vinho (mín. 2 pessoas) 400 mts / pax 
Caminhada às Cascatas da Serra da Gorongosa (mín. 2 pessoas) 2.100 mts / pax 

Consulte-nos sobre as especificações e as recomendações de segurança de cada actividade. 
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M’PHINGWE CAMP 
Catapu 

 
M’phingwe (pronunciado impingué) está situado na concessão florestal de Catapu na zona centro de 
Moçambique 32 km a sul do Rio Zambeze, na auto-estrada Norte-Sul, ideal para pernoitar e uma excelente 
oportunidade para observar os pássaros, as borboletas e a flora da área. 
Já foram identificadas mais de 75 espécies de pássaros e 240 árvores indígenas. Catapu está classificado, pela 
Sasol, como um dos 200 melhores locais para observação de pássaros na África Austral. Para além de pássaros e 
árvores também se podem ver pequenos antílopes como suni, gazela vermelha e nyala, no acampamento e 
arredores. Expressamente proibido caçar. 
 
M’phingwe fica a curta distância de vários sítios de interesse incluindo a sepultura de Mary Moffat (esposa de 
David Livingstone) na Missão de Chupanga (60 km), a Reserva Florestal de Inhaminga e Coutadas adjacentes 
(Concessões de caça – 30 km), a nova Ponte sobre o Rio Zambeze (35 km) e a Ponte de Sena que é a Ponte 
ferroviária de metal de vão único de maior extensão no hemisfério sul (100 km).  

Alojamento 
Tipo de alojamento (sem pequeno almoço) Preço por  

noite 
Cabana 25 – ideal para familias e grupos. Dispõe de 3 quartos (2 x cama de casal 2 2 x 
cama individual) e um quarto de banho privativo. 

½ pax – Mtn 1.980,00 
3/6 pax – Mtn 2.850,00  

Cabana 20 – dispõe de 2 quartos separados por uma varanda (4 pax) e um quarto de 
banho privativo. 

 
Mtn 1.450,00 

Cabana 24 – ideal para familias. Cabana privada com 2 quartos (4 pax), quarto de 
banho privativo e sala de estar. 

 
Mtn 1.550,00 

Cabanas 21 e 23 – Cabanas de madeira, cada uma com 2 camas de 3/4, quarto de 
banho privativo e sala de estar separada. 

1 pax – Mtn 1.150,00 
2 pax – Mtn 1.550,00 

Cabanas 1 e 2 – Cabanas de madeira, cada uma com 2 camas de solteiro, quarto de 
banho privativo externo. 

1 pax – Mtn 850,00 
2 pax – Mtn 1.150,00 

Cabanas 3 a 7 – 5 cabanas rústicas, cada uma com 2 camas de solteiro e quarto de 
banho. 

1 pax – Mtn 600,00 
2 pax – Mtn 850,00 

Nota: não é permitido acampar nem cozinhar nas cabanas. 
O restaurante oferece um menu variado com comida caseira de alta qualidade para residentes e não residentes. 
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CUACUA LODGE 
CAIA 

 
Atravesse a belíssima ponte sobre o Rio Zambeze (no sentido sul-norte) e deslumbre-se com a paisagem deste 
Lodge.  
Inserido numa grande area verde, aproveite a piscina e tire umas horas para passear na natureza. Ao final da 
tarde, reserve um tempo para apreciar o rio Zambeze a partir do restaurante e fique para apreciar a boa 
gastronomia ao jantar.  
Durante a estadia visite a região, conviva com as comunidades locais, usufrua da sua cultura e aprecie a fauna e 
a flora.  

 
Alojamento 

Tipo de alojamento (com pequeno almoço) Preço por  
quarto/noite 

Casas pequenas – Casa 1, 2, 3 e 6– individual 2.500,00  mts 
Casas pequenas – Casa 1, 2, 3 e 6 - duplo 3.000,00 mts 
Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas) 
Preço único  

 
5.000,00 mts 

Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) - Individual 1.300,00 mts 
Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) – duplo 1.900,00 mts 
Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) - triplo 2.500,00 mts 
Camping – site para campismo sem pequeno almoço – preço por pessoa 400,00 mts 
Sala de conferências – preço por dia 3.000,00 mts 
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Praias 

Mocímboa da Praia – Guest House Chez Natalie –  oferece uma escolha entre 
espaçosos bungalows com varanda com vista para uma paisagem de mar e mangal, um quarto simples 
com o seu toque exótico ou plantar a sua tenda numa área natural. Os bungalows foram desenhados 
por um arquiteto francês especializado no uso de material local com requinte. São adaptados para 
viagens de lazer ou profissionais.  Possuem uma casa de banho agradável com janelas aberta sobre 
um jardim privado e são equipados de uma cama casal e duas camas solteiras. Todos têm acesso a 
internet banda larga.  

O lodge dispõe de um restaurante . Tem jogos e livros a trocar assim como uma loja de artesanato  
que propõe peças únicas de arte Makonde. Bicicletas à disposição dos clientes gratuitamente. 

 

Tipo de alojamento Preco por quarto / noite 

Bungalows com acesso a internet, água quente e minibar (pequeno almoço não 
incluído) 

2.300 mts 

Bungalows em regime de meia-pensão (pequeno almoço e uma refeição ) Individual – 3.200 mts 

Duplo – 4.100 mts 

Quarto simples - construído em material local com uma decoração exótica. A 
casa de banho está ao ar livre com uma vedação de folhas de palmeira, 
decorada de vasos e conchas. 

800 mts 

Campismo com acesso a energia e casa de banho com água corrente 300 mts 
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Ilha do Ibo – Ibo Island Lodge – O mistério, a cultura e a beleza da Ilha do Ibo, inserida no 
Arquipélago das Quirimbas. Descrita como uma das mais particulares do mundo pelas suas características únicas 
e pela sua atmosfera. No Ibo Island Lodge, tire proveito das praias, da cultura, da história, dos passeios de dhow, 
do romance, da simplicidade e da tranquilidade.  

    
Tipo de alojamento Preco por quarto / noite BB 

 Época Baixa Época Alta – 01 a 31.08 e 
11.12.2013 a 06.01.2014 

Quarto duplo USD 635,00 USD 685,00 

Quarto individual USD 415,00 USD 455,00 

Os preços incluem: alojamento, pequeno almoço, almoço e jantar (sem bebidas), chás e cafés, visita guiada à 
ilha histórica, desportos aquáticos não motorizados, kayaking sem guia, uso de material de snorkeling, transfer 
diário para a praia. 

 

Beira - Jardim das Velas – Situado na primeira linha da praia na zona do Macúti/Estoril, lodge de 
estilo mediterrânico, com “braai” nos jardins para uso exclusivo dos clientes. 
 

     
 
Tipo de alojamento (sem pequeno almoço) Preço por 

quarto/noite 
Quartos familiares 3.850,00 meticais 
Quartos simples 3.325,00 meticais 
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Inhassoro – Hotel Estrela do Mar – situado mesmo à beira-mar, dispõe de chalets equipados 
com ar condicionado e casa de banho privativa, com capacidade até 5 pessoas.  

   

Tipo de alojamento (com pequeno almoço) Época baixa Época alta 

20.12.2013 – 09.01.2014 

1 pessoa 2.200 mts 3.600 mts 

2 pessoas 2.700 mts 3.800 mts 

3 pessoas 3.200 mts 5.000 mts 

4 pessoas 3.700 mts 6.000 mts 

5 pessoas 4.200 mts 6.800 mts 
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Inhassoro – Casa Luna - a meio caminho entre Maputo e a Beira, faça uma pausa para 
aproveitar a praia. Ideal para um fim de semana romântico ou para férias em família. Restaurante e 
piscina. Actividades. 

   
Época Baixa – 10.01.2013 a 24.03.2013 

Chalets c/pequeno almoço   
3.300 meticais 

Tendas c/pequeno 
almoço 

 
3.000  meticais 

Cama extra  1.200 meticais ------------------------------ 
Época Média Alta / Medium High Season  - 25.03.2013 a 19.12.2013 

Chalets c/pequeno almoço   
4.200 meticais 

Tendas para 2 pessoas 
c/pequeno almoço 

 
3.200 meticais 

Cama extra 1.600 meticais ------------------------------ 
Época Alta / High Season – 20.12.2013 a 09.01.2014  

Chalets c/pequeno almoço   
5.800 meticais 

Tendas para 2 pessoas 
c/pequeno almoço 

 
4.700 

Cama extra 2.200 meticais ------------------------------ 

Actividades: 
Aluguer de veículo 4x4 sem combustível (preço/dia) 4.500  meticais 
Aluguer de barco de pesca incluindo combustível e equipamento de pesca (max. 4 pax) 15.000 meticais 
Passeio de barco à Ilha de Sta. Carolina c/ snorkeling (mínimo 4 pessoas) 2.800 mts/ pax 
Passeio de carro pela praia a Bartolomeu Dias (35 km) 3.500 meticais 
Transfer do aeroporto de Vilanculos a Inhassoro (85 km) max. 4 pessoas 3.500 meticais 
Transfer do aeroporto de Vilanculos a Inhassoro (85 km) para 4 a 7 pessoas 4.500 meticais 
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Vilanculos - Villas do Índico – Venha desfrutar da hospitalidade deste maravilhoso lugar rodeado 
de jardins tropicais.  As suites gozam da brisa fresca marítima e de belas vistas panorâmicas.  Elegantemente 
decoradas ao estilo europeu,  incluem elementos de influência cultural Africana que criam um ambiente original 
e acolhedor onde o conforto, o bom gosto e a hospitalidade estão de mãos dadas para o receber...  

         

EPOCA BAIXA/LOW SEASON 
Preço por quarto/noite 

B/B 
Deluxe Suite individual B/B vista mar 3.135 meticais 
Deluxe Suite duplo B/B vista mar 4.845 meticais 
Expedition Bungalow individual B/B 1.568 meticais 
Expedition Bungalow duplo B/B 2.280 meticais 

EPOCA ALTA / HIGH SEASON (27 MAR a 10 ABRIL)  
Deluxe Suite individual B/B vista mar 3.563 meticais 
Deluxe Suite duplo B/B vista mar 5.700 meticais 
Expedition Bungalow individual B/B 1.853 meticais 
Expedition Bungalow duplo B/B 2.850 meticais 

EPOCA EXTRAORDINARIA (26 DEZ a 04JAN)  
Deluxe Suite individual B/B vista mar 4.988 meticais 
Deluxe Suite duplo B/B vista mar 8.550 meticais 
Expedition Bungalow individual B/B 2.565 meticais 
Expedition Bungalow duplo B/B 4.275 meticais 

Vilanculos - Villas do Índico – Actividades 

   
 
Aluguer veículo 4x4 equipado 2.850 meticais/dia 
Aluguer barco de pesca 19.950 meticais/dia 
Passeio / Safari a cavalo nas dunas e praia 2.280 meticais/pax 
Visita a uma vila local 1.283 meticais / pax 
Passeio em barco à vela (dhow) ao Parque Nacional do Bazaruto 2.423 meticais/pax 
Passeio Ecológico – Ilhas Bazaruto, Benguerra ou Sta. Carolina com snorkling – min. 4 Pax 3.420meticais/pax 
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Vilanculos – Pescador Hotel – Em frente à baía e às ilhas do Arquipélago do Bazaruto, 800 km 
a norte de Maputo, oferece luxuosas condições de acomodação e restauração. Quartos com casa de 
banho privativa e ar condicionado, internet wireless, piscina, restaurante, bar, actividades náuticas e 
passeios a cavalo pela praia. 

   

 Preço por quarto / noite B/B 

Quarto Premium individual  (cama king size, varanda) – v/ mar, TV 4.800 mts 

Quarto Premium duplo (cama king size, varanda) – v/ mar e TV 5.400 mts 

Quarto standadard individual – vista mar e TV 3.600 mts 

Quarto standadard duplo – vista mar e TV 4.400 mts 

Quarto de 2 camas individual  – junto à piscina 3.000 mts 

Quarto de 2 camas duplo – junto à piscina 3.600 mts 

Nota: nas épocas de Natal, Fim do Ano e Páscoa, a estadia mínima é de 5 noites. 
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Chigamane (Vilanculos) – Chigamane Beach Villas -  Ideal para grupos - 2 Villas 
completamente mobiladas, com capacidade de acomodação até 11 pessoas por casa (3 quartos 
duplos + 5 camas no primeiro andar), cozinha, LCD, piscina privativa para as 2 casas, belíssimos 
jardins, acesso à praia. 

   

Preço por casa / noite ZAR 4.000,00 

 

Pestana Bazaruto Lodge - O Pestana Bazaruto Lodge está situado num verdadeiro destino de 

sonho, distinguindo-se pela sua vida selvagem, águas azul-turquesa e praias idílicas. Para os mais aventureiros o 
hotel disponibiliza serviços de mergulho, pesca e excursões. 

  
Tipo de alojamento  Preco por quarto / noite B/B 

Quarto Standard individual USD 310,00 

Quarto Standard duplo USD 770,00 

Quarto familiar x 2 (2 vista jardim, 1 vista mar) individual USD 390,00 

Quarto familiar x 2 (1 vista jardim, 1 vista mar) duplo USD 860,00 

Suplemento para Passagem do Ano Adultos – USD 140,00 

Crianças 1-12 anos – USD 122,00 

Notas: Estadia mínima – consulte-nos. 

Os preços incluem: pequeno almoço, almoço e jantar (sem bebidas), algumas actividades aquáticas.  
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Quelimane - Zalala Beach Lodge – Praia arenosa interminavel, coqueiros altos que se esticam 
para o céu, um oásis entre as margens da Praia de Zalala e o delta do Rio Namacurra. Dez bungalows 
mobilados por carpinteiros locais, com ar condicionado, tv e pátio. Bar, restaurante e piscina e ainda a 
possibilidade de efectuar passeios de canoa e outros.  

           

Tipo de alojamento  Preço por quarto/noite até Julho 2013 
Bungalow individual BB 

Bungalow individual Meia Pensão 

Bungalow individual Pensão Completa 

3.750,00 meticais 

4.350,00 meticais 

4.850,00 meticais 

Bungalow duplo BB 

Bungalow duplo Meia Pensão 

Bungalow duplo Pensão Completa 

5.625,00 meticais 

6.225,00 meticais 

6.725,00 meticais 

Criança até aos 5 anos (partilhando c/ 2 adultos) 

Criança 5 a 12 anos (partilhando c/ 2 adultos) 

Criança mais de 12 anos  

Grátis 

1.100 ,00 meticais 

1.875,00 meticais 

Transfer aeroporto – lodge - aeroporto 900,00 meticais 

Promoção: 15% desconto para nacionais e 10% desconto para residentes 

Actividades  

Canoagem com guia 1/ dia – 1.200,00 meticais 

1 dia – 2.100,00 meticais 

Passeio à Ilha do Idugo  (com almoço) 2.500,00 meticais 

Passeio à Vila do Sapinho 3h00 – 500,00 meticais 
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Ilha de Moçambique – Terraço das Quitandas – Usufrua do clima místico da Ilha 
de Moçambique a partir desta luxuosa Guest House e aproveite para conhecer 
a história da Ilha e das Cabaceiras e passear em barco à vela (dhow) até à Ilha 
de Goa. 

     

Tipo de alojamento com pequeno almoço Preço por quarto /noite 

Quarto Goa, Suite S. Lourenço, Suite Sete Paus 

Individual 

Duplo 

 

USD 150,00 

USD 200,00 

Quarto Sena, Suite Cabaceiras 

Individual 

Duplo 

 

USD 150,00 

USD 250,00 

Suite das Quitandas 

Individual 

Duplo 

 

USD 175,00 

USD 250,00 
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Cidades 

 

Maputo – Girassol Bahia Hotel **** - no centro da cidade de Maputo, com uma magnífica 
vista para a baía, reconhecido pela qualidade do serviço e pelo seu emblemático edifício com 
reataurante panorâmico onde poderá degustar cozinha de grande reputação. Os clientes têm acesso a 
um grande número de facilidades do Girassol Indy Congress Hotel & Spa. 
 

 
 

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard duplo 7.300,00 mts 
Quarto Standard individual  6.500,00 mts 
Suite – 1 quarto 9.350,00 mts 
Suite – 2 quartos 11.550,00 mts 
Suite Presidencial – 2 quartos   23.900,00 mts 
Notas:  parqueamento gratuito sujeito a disponibilidade; transfer de e para o aeroporto; crianças até 12 
anos – alojamento grátis em cama extra partilhando o quarto com os pais (max. 1 criança); acesso 
gratuito às piscinas exteriores e ao Girassol Health Club&Spa, incluindo ginásio, aulas de grupo, sauna, 
banho turco e jacuzzi e Kids Club gratuito. Preços não aplicáveis em períodos de congressos, feiras e 
outros eventos.  
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Maputo – Girassol Indy Congress Hotel & Spa **** – situado em Sommerschield, a 7 km 
do aeroporto, o hotel dispõe de 72 quartos e 55 villas T1 e T3, centro de congressos com capacidade 
até 1.000 pessoas, restaurante, Health Club & Spa (courts de ténis, estúdio de cardiofitness e 
musculação, tratamentos para o corpo e rosto, massagens e cabeleireiro) e Kids Club a pensar nos 
mais novos. 

 

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard duplo 7.300,00 mts 
Quarto Standard individual  6.500,00 mts 
Quarto Executive duplo 8.600,00 mts 
Quarto Executive individual 7.550,00 mts 
Quarto Deluxe duplo  9.850,00 mts 
Quarto Deluxe individual 8.750,00 mts 
Villa T1 13.100,00 mts 
Villa T2  16.300,00 mts 
Villa T3 19.500,00 mts 
Notas:  parqueamento gratuito sujeito a disponibilidade; transfer de e para o aeroporto; crianças até 12 
anos – alojamento grátis em cama extra partilhando o quarto com os pais (max. 1 criança); acesso 
gratuito às piscinas exteriores e ao Girassol Health Club&Spa, incluindo ginásio, aulas de grupo, sauna, 
banho turco e jacuzzi. Kids Club gratuito.  
Preços não aplicáveis em períodos de congressos, feiras e outros eventos.  
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Maputo – Hotel Cardoso – Situado no topo da falésia de Maputo, oferece a melhor vista da 
cidade, com jardins espaçosos, ampla piscina, terraço idílico. Os quartos oferecem todas as 
comodidades de um hotel de luxo e a gastronomia, com influências moçambicana, portuguesa e 
mediterrânea proporcionando aos clientes uma experiência inesquecível em cada estadia. 

     

 

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto standard com vista cidade individual USD 250,00 
Quarto standard com vista cidade duplo USD 270,00 
Quarto standard com vista mar individual USD 280,00 
Quarto standard com vista mar duplo USD 295,00 
Quarto executivo individual USD 340,00 
Quarto executivo duplo USD 360,00 
Suite Junior individual USD 470,00 
Suite Junior duplo USD 490,00 
Suite de luxo individual USD 770,00 
Suite de luxo duplo USD 790,00 
Notas - Em todos os preços estão incluídos: pequeno almoço, taxas governamentais, uso da piscina e 
ginásio, internet WI-FI, parqueamento, chá/café, cofres nos quartos e controle individual de 
temperatura.  
Todos os quartos são non-smoking. 
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Maputo – Hotel Turismo – Situado na Baixa da cidade, perto do maior shopping, dispõe de 
quartos confortáveis, sala de conferências,  serviço de restaurante com uma belíssima varanda e bar.  
 

   
 
 
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto Standard duplo 3.450 meticais 
Quarto Standard individual 3.100 meticais 
Suite Junior 4.950 meticais 

 

Beira – SENA HOTEL – situado na melhor zona da cidade, ideal para viagens de negócios, 
reune o conforto e o elevado nível de qualidade. Dispõe de 38 quartos, restaurante, acesso à internet, 
ginásio, parque de estacionamento privativo. 

   
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto Standard duplo 5.300,00 meticais 
Quarto Standard individual 4.950,00 meticais 
Quarto King 2 camas duplo 7.000,00 meticais 
Quarto King 2 camas individual 6.500,00 meticais 
Suite King  7.650,00 meticais 
Suite Queen 6.500,00 meticais 
Suite Sena 10.500,00 meticais 
Cama extra 1.250 meticais 
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Beira – F.J. Guest House –  no Bairro Residencial da Ponta Gea, perto de restaurantes, café e 

loja de conveniência, a 3min. da Baixa, oferece quartos com casa de banho privativa, ar 
condicionado, LCD com canais satélite e internet wireless.  

       

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard Individual 3.000 mts 

Quarto Standard Duplo 3.600 mts 

 

Beira – ASJ Guest House – no Bairro Residencial do Macuti, perto da praia e do Clube Nautico 

da Beira, oferece quartos com casa de banho privativa, ar condicionado, televisão com canais por 
cabo, jardim e piscina.  

        

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard Individual 2.574 mts 

Quarto Standard Duplo  3.159 mts 
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Nampula – Girassol Nampula Hotel *** - inserido num edifício que inclui centro comercial, 
dispondo de centro de conferências e parque privativo, situado a poucos quilómetros do aeroporto.  

 
 
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto Standard duplo 3.575,00 meticais 
Quarto Standard individual  3.080,00 meticais 
Suite Júnior 4.312,00 meticais 
Suite Executiva 4.888,00 meticais 
Notas:  parqueamento gratuito sujeito a disponibilidade; transfer de e para o aeroporto; crianças até 12 anos – 
alojamento grátis em cama extra partilhando o quarto com os pais (max. 1 criança); refeições crianças grátis até 
aos 4 anos e 50% desconto entre os 5 e os 10 anos.  Preços não aplicáveis em períodos de congressos, feiras e 
outros eventos.  
 

Cuamba – Residencial Zezinha – quartos com casa de banho privativa, ar condicionado, 
televisão satélite, ambiente familiar. 

  

        

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard 2.500 mts 
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Lichinga – Girassol Lichinga Hotel *** - localizado a 3 km do aeroporto, oferece todo o conforto e 
comodidade para quem viaja em negócios ou lazer, permitindo ainda um acesso privilegiado à Reserva Natural 
do Lago Niassa. 
 

 
 

Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 
quarto/noite B/B 

Quarto Standard duplo 4.500,00 meticais 
Quarto Standard individual  4.000,00 meticais 
Suite Emabixador 5.650,00 meticais 
Suite Presidencial 8.000,00 meticais 
Notas: acesso gratuito à piscina exterior. Court de ténis gratuito mediante disponibilidade. 

 

 


