
 

About the Destination
The Tete Ferry Sun is nestled on the banks of the lower 
Zambezi River, in Northern Mozambique. It is the perfect 
getaway destination for business and leisure guests alike with 
a variety of accommodation choices to suit lone travellers and 
groups.
 
The hotel is located in a secure and peaceful gated 
environment offering guests a memorable stay in Tete, one of 
the country’s most exciting areas. The city is a quick 2-hour 
flight from Mozambique’s capital Maputo and O.R. Tambo 
International Airport in Johannesburg. 
 
Guests at the Tete Ferry Sun can enjoy a wide variety of 
amenities, including an expansive deck leading off the 
swimming pool. Perfect to soak up the sun after a refreshing 
swim or sip on sundowners with friends and colleagues at the 
end of an exhilarating day. Other leisure activities include boat 
cruises along the Zambezi and some of the best fishing this 
side of the equator.  

Fact Sheet /
Folha Informativa 

Sobre o Destino
Tete Ferry Sun encontra-se incrustado nas margens do baixo Rio 
Zambeze, no Norte de Moçambique. É um refúgio perfeito tanto para 
visitantes em negócio como em lazer, com uma variedade de opções de 
acomodação para hóspedes que viajam sozinhos ou em grupo.

O hotel encontra-se localizado num ambiente vedado, pacífico e 
seguro, proporcionando aos hóspedes uma estadia memorável em Tete, 
uma das regiões mais fascinantes do país. Tete está a 2 horas de voo da 
capital Moçambicana, Maputo e do Aeroporto Internacional O.R. Tambo 
em Joanesburgo.

Os hóspedes do Tete Ferry Sun podem desfrutar de uma vasta 
variedade de comodidades, incluindo o imenso deque que vai até a 
piscina. Perfeito para secar ao sol após um refrescante mergulho na 
piscina ou saborear uma bebida ao pôr-do-sol com amigos e colegas 
após um dia estimulante. Outras actividades de lazer incluem cruzeiros 
de barco ao longo do Zambeze e uma das melhores pescas deste lado 
do equador.

tsogosun.com



The Bedrooms
• 108 one-bedroom villas, 28 two-bedroom villas and 
 7 three-bedroom villas
• Each villa has a lounge, private dining area, small equipped 
 kitchenette, and en-suite bathroom
• A jacuzzi and gymnasium is available in the complex

Dining
Tete Ferry Sun’s dining options include:
• Breakfast (06h00 – 10h00), lunch and dinner (10h00 – 22h30) 
 at A Brasa Restaurant, either inside or on the deck overlooking 
 the swimming pool
• An interactive cooking experience
• A bar at A Brasa open from 10h00 – 23h00
• A wide range of banqueting menus for special events
• Executive Chef to assist with all dietary requirements
• Room service

Services & Facilities
• A nine-hole mashie golf course will be available to guests in 
 2019
• A large 20-metre swimming pool 
• Tiger fishing and fishing charters on the lower Zambezi River
• Daily scenic river cruises  
• A fully equipped gym open 7 days a week
• 24-hour security plus electric fencing
• Conference facilities and boardroom situated in main resort

Os Quartos
• 108 Vilas de um quarto, 28 vilas de dois quartos e 7 vilas de três 
 quartos
• Cada vila dispõe de uma de sala de estar, uma área privada para 
 refeições, uma pequena kitchenette equipada e banheiro privativo
• Temos a sua disposição Jacuzzi e ginásio no complexo

Refeições
Tete Ferry Sun oferece as seguintes opções para refeições:
• Pequeno-Almoço (06h00 – 10h00), almoço e jantar (10h00 – 22h30), 
 no restaurante A Brasa, tanto dentro ou no deque com vista à piscina
• Uma experiência de cozinha interactiva
• O Bar do A Brasa encontra-se aberto das 10h00 – 23h00
• Uma vasta gama de ementas de banquetes para eventos especiais
• Um Chefe Executivo para assistir com requisitos alimentares
• Serviço de quarto

Serviços e Instalações
• Um campo de golfe de nove buracos estará disponível para os hóspedes 
 em 2019
• Uma piscina grande de 20 metros
• Pesca de Peixe Tigre e barcos de pescas sobre baixo Rio Zambeze
• Cruzeiros diários no rio panorâmico 
• Um ginásio totalmente equipado aberto 7 dias por semana
• Vedação eléctrica e segurança 24-horas
• Instalação para conferências e sala de reunião situadas na estância 
 principal



 

Business Services
• Work stations in the bedrooms
• Complimentary WiFi
• A small boardroom for business meetings

Conference Facilities
• Two fully equipped conference facilities including: 
 • Rio Zambezi (Conference Room) accommodates up to 
  182 guests for big events and weddings 
 • Cahora Bassa (Boardroom) accommodates up to 30 guests 
  for small events and business meetings
• A dedicated banqueting team 

Nearby Facilities & Attractions
• Enjoy the shopping, dining and nightlife scene in Tete’s 
 exciting city
• View the impressive suspension bridge
• Photograph the large Baobab trees
• The Cahora Bassa Dam is 250km long and is the 2nd largest 
 hydroelectric man-made dam in Africa

Serviços Prestados às Empresas
• Quartos com área de trabalho
• WiFi complementar
• Uma sala pequena para reuniões de negócio

Instalações de Conferência
• As duas instalações de conferência totalmente equipadas incluem:
 • Rio Zambeze (Sala de Conferência) acomoda até 182 hóspedes 
  para grandes eventos e casamentos
 • Cahora Bassa (Sala de Reunião) acomoda até 30 hóspedes para 
  pequenos eventos e reuniões de negócio
• Uma dedicada equipa para banquetes

Facilidades e Atracções Locais
• Desfrute das compras, refeições e excitante vida nocturna da 
 cidade de Tete
• Contemple a impressionante ponte suspensa
• Fotografe as enormes árvores de Imbondeiros 
• A Barragem da Cahora Bassa tem 250km de cumprimento e é a 2ª 
 maior barragem hidroeléctrica feita pelo homem em África



 

Contact us / Contacte-nos
Tel: +258 252 200 37
Email: reservations@teteferrysun.com

Bairro Chingodzi,
Unidade 25 de Setembro,
Quarteirao No. 4,
Tete, Mozambique

GPS: -16. 157081, 33.604646

Stephen Jacobsz
Resident Manager / Director Residente
Mob: +258 84 792 0561

Carla Fernandes 
Sales & Marketing Manager / 
Directora de Marketing & Vendas
Mob: +258 84 321 1244

Tsogo Sun Customer Contact Centre /
Tsogo Sun Serviço de Atendimento ao Cliente
Tel: +27 11 461 9744

Come for business,
stay for leisure

Venha por negócios
 e �que à lazer


