
Opis Wycieczki
Jeśli szukasz przygody, poznania autentycznego życia
Zanzibarczyków, poznawania ich kultury, obcowania na co
dzień z nimi, to jest to wyjazd z pewnością dla Ciebie.
To wyjazd bez narzekania, marudzenia i fochów. 
Dla niektórych jest to wyprawa życia! 
Czerpiemy z tego wyjazdu wszystko co najlepsze.
Wyjątkowy pobyt na Zanzibarze pełen atrakcji,
romantycznych momentów i niezapomnianych miejsc.
Spokojny chillout blisko natury sprzyjający oderwaniu się od
rzeczywistości.

+48 609 212 554
+48 609 037 554

biuro@ektravel.pl

www.ektravel.pl

Termin: 
03-14.11.2023 r.
Transport: samolot

Zanzibar

WYCIECZKA NA ZANZIBAR
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11x śniadań 11x obiadokolacji wg programu, każdego dnia
podczas pobytu na Zanzibarze.

Wyżywienie

Zakwaterowanie
W hotelu 4*
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Wycieczki, które są zawarte w cenie podczas pobyt 
na Zanzibarze:

Plantacja przypraw i Stone Town 
Całodzienna wycieczka na plantację przypraw, gdzie dowiemy się jak rośnie pieprz,
wanilia, gałka muszkatołowa oraz egzotyczne owoce takie jak durian, jackfruit
(chlebowiec), szminkowiec czy ananas. 
Następnie udamy się do „kamiennego miasta”, czyli do Stone Town, gdzie urodził się
Freddie Mercury. Miasto przez wieki było bramą handlową do Afryki wschodniej i
centralnej, dziś jest na liście UNESCO. Pochodzimy po zabytkowych uliczkach, gdzie
będzie czas wolny na zakup pamiątek. 
Nungwi Sea Turtles and Sunset wyjazd na północ wyspy, możliwość pływania z
żółwiami i oglądania pięknego zachodu słońca
Spotkanie z Masajami
Rytualne tańce i śpiewy Masajów
Blue Lagoon Snorkeling Wyspa Mnemba 
Wypływamy na ocean, na rafę koralową - chillout, nurkowanie, kąpiele słoneczne.
Nurkowanie w wodach atolu Mnemba, to jedna z tych rzeczy na Zanzibarze, które na
długo pozostaną w pamięci.Dla osób nie pływających też będzie spora atrakcja w
postaci Sand Bank – łachy piachu pośrodku oceanu.

PROGRAM



Co jeszcze Ciebie czeka na Ciebie ?

wypoczynek i chillout 
spacery po dnie oceanu w czasie odpływu można podziwiać plantacje wodorostów
dla chętnych dodatkowe masaże i henna - lokalne kobiety mają "złote ręce" warto
skorzystać - 1 henna na nodze lub ręce i 1 masaż w cenie
miejsce sprzyja temu, aby uprawiać jogging, medytacje, czy też robić sesje zdjęciowe
zakupy masajskiej biżuterii, sukienek, chust, pareo 
wizyta w lokalnej szkole - zachęcamy do zabrania z sobą podarunków takich jak:
zeszyty, kredki, przybory
można będzie śmiało podejrzeć jak żyją lokalni ludzie, poznać ich tradycje i zwyczaje
spotkanie z Masajami - będziecie mogli zapytać o wiele spraw: jak żyją, jak wygląda
ich dom, wieś, jacy są 
dla chętnych wyjście na lokalną, afrykańską dyskotekę 
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CENY
1310 USD + (koszt biletu lotniczego  – 3600zł)

CENA OBEJMUJE
Przelot samolotem 
Transfery lotnisko – hotel - lotnisko
9 rozpoczętych noclegów w hotelu 4*, w pokojach 2,3 osobowych
Wyżywienie w postaci bufetu - śniadania i obiadokolacje 
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW
5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR 
Opiekę licencjonowanego pilota wycieczek / przewodnika lokalnego  podczas
pielgrzymki
Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

DODATKOWO PŁATNE
Koszt wizy – płatny na lotnisku w Zanzibarze 50 USD (gotówką lub kartą)
Zwyczajowe napiwki około 30 USD
Napoje alkoholowe
Inne wycieczki fakultatywne
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze)
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ZAKWATEROWANIE

11x  MARAFIKI BEACH HOTEL MATEMWE *4
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 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
 Organizator zastrzega możliwość anulowania programu z pierwszego i ostatniego dnia bez
zwrotu kosztów na wypadek godzin przelotu utrudniających realizację podanych punktów
programu
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
Śniadania: owoce, świeży sok, dania z jajek, tosty, avocado lub naleśniki, herbata, kawa
Obiadokolacje: owoce morza, curry, wszystko w oparciu o lokalne produkty, kucharz gotuje
znakomicie
 Zakwaterowanie w hotelu MARAFIKI BEACH HOTEL MATEMWE - jest to kameralny obiekt,
który znajduje się w przepięknym położeniu: przy samym Oceanie Indyjskim, na plaży, w
cieniu palm kokosowych. Hotel tylko dla dorosłych. Pokoje usytuowane w murowanych
bungalowach rozstawionych w tropikalnym ogrodzie. Obiekt posiada basen ze słodką wodą.
Co jest najpiękniejsze? Palmy, piasek, hamaki - tylko dla Was! 
Obiekt posiada swoją restaurację, gdzie serwowane są śniadania oraz lunche i kolacje.
Serwuje dania lokalnej kuchni suahili: wszelakie owoce morza i ryby , pilau, mishkaki i inne
zanzibarskie specjały. 
 Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 10 osób, przy mniejszej liczbie zostanie
ponownie przeliczona
 UWAGA: paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z
Zanzibaru
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    

Przelot z przesiadką, miejsce przesiadki jest uzależnione od wybranych linii lotniczych 
 Brak konieczności wykonania testów na Covid-19 
 Przy zapisie wpłata kosztu biletu samolotowego oraz 200 USD, koszty rezygnacji zgodnie z
OWU biura podróży.

       dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku   
       drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 200 USD do  
       pokoju 1 osobowego

DODATKOWE INFORMACJE


