misja
ZANZIBAR
LEĆ Z NAMI Z WARSZAWY!

AKTYWNY
PROGRAM

Lokalne przysmaki
Codzienna joga

PAKIET

21.11 - 6.12.2021

ALL
INCLUSIVE+

Adventure Mega Pass
- Kilkanaście restauracji
i barów na wschodnim
wybrzeżu Zanzibaru

8699 PLN

SPOTKANIE Z AFRYKĄ

WYCIECZKI
W CENIE

Odkryj największe
atrakcje Zanzibaru

POLSKI
PILOT

ZAPROSZENIE

Zanzibar to wyspa, która skradła serca
wielu Polaków.

jambo!

ATUTY WYJAZDU
✓ komfortowe zakwaterowanie
✓ codzienne zajęcia z jogi
✓ bogaty program wycieczek i animacji
✓ opieka polskiego pilota
✓ bezpieczny pobyt (od wszystkich gości
lecących na Zanzibar wymagamy
przedstawienia negatywnego wyniku testu
antygenowego w kierunku COVID-19)

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL
TEL +48 58 690 49 49

Doświadczenie, które udało nam się zebrać
przy realizacji wyjazdów małych grup jesienią
2020 roku, pozwoliło nam stworzyć wyjątkowy
program wypoczynku MISJA ZANZIBAR, który
łączy relaksację, jogę, zwiedzanie
i smakowanie wyśmienitej kuchni rajskiej
wyspy. Podczas dwutygodniowego
wypoczynku będzie czas, aby nacieszyć się
turkusowym kolorem oceanu, poznać życie
codzienne mieszkańców, nauczyć się jak się
uciera kokosy, plecie koszyki z liścia
palmowego, jak się gra na bębnach.
Smakowanie kuchni zaplanowaliśmy nie tylko
w hotelu, ale też w kilkunastu restauracjach
na wschodnim wybrzeżu.
Aby zapewnić maksymalny komfort
wypoczynku, wybraliśmy dwa kameralne
hotele, które położone są na wschodnim
Wybrzeżu Zanzibaru.
ZAPRASZAM
PAWEŁ ŻYTNOWSKI
GENERAL MANAGER

PROGRAM WYJAZDU
21.11 - 06.12.2021

01. NIEDZIELA 21.11.2021
5:30 – zbiórka na lotnisku w Warszawie,
odprawa i wylot na Zanzibar
(czas lotu ok. 10h 30 min)
19:40 – przylot na Zanzibar, odprawa,
transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg

02. PONIEDZIAŁEK 22.11.2021
Spotkanie organizacyjne - zapoznanie
z Zanzibarem. Wspólny spacer po plaży,
obserwacja pracy zanzibarskich kobiet na
plantacji alg. Spacer po wiosce Jambiani.

03. WTOREK 23.11.2021

Wycieczka 3 w 1 – Super hit – w cenie!
Podczas całodniowej wycieczki odwiedzimy
lokalną szkołę, w której będzie można
zaobserwować, jak uczą się zanzibarskie dzieci.
Następnie przejdziemy na farmę przypraw, na
której uprawiane są znane wszystkim przyprawy
oraz egzotyczne owoce.
W trakcie spaceru po farmie poznamy
zastosowanie poszczególnych ziół, kwiatów i
owoców zarówno w kuchni jak i w medycynie
naturalnej.
Po zwiedzaniu zaserwowany będzie lokalny lunch.

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

W czasie pobytu wyżywienie
all inclusive zgodnie z opisem.

Po lunchu pojedziemy do Stone Town gdzie
lokalną łodzią motorową (mokre wejście do
łodzi) popłyniemy na Prison Island. Wyspa ta
dawniej była surowym więzieniem, a dziś jest
schronieniem dla żółwi Aldabra
sprowadzonych z Seszeli z początkiem
XX wieku.
Po powrocie na ląd stały rozpoczniemy
spacer po starej części stolicy. Obejrzymy
m.in. targ Darajani, stary rynek, dom cudów,
żyjący kamienny dom, arabską fortyfikację
oraz dom Freddiego Mercurego (z zewnątrz).
Na koniec wycieczki zaplanowano czas wolny
na zakupy souvenirów lub na kawę
w restauracji z pięknym widokiem na miasto.

TEL +48 58 690 49 49

04. ŚRODA 24.11.2021

Przedpołudniowa wizyta w szkole lokalnej
i zapoznanie się z lokalnym systemem
edukacji. Dla chętnych wspólny lunch
kuchni suahili w formie tapas
w restauracji Tapas (napoje w cenie).

05. CZWARTEK 25.11.2021

Dzień przeznaczony na plażowanie, relaks
i odpoczynek. W ciągu dnia warsztaty
z wyplatania koszyków i kapeluszy z liści
palmowych. W południe lunch składający
się z ryb i owoców morza w Sky View
Restaurant, z której rozpościera się
malowniczy widok na Ocean Indyjski.
Swahili Night – bufet specjałów kuchni
suahili oraz występ artystyczny lokalnej
społeczności.

06. PIĄTEK 26.11.2021

Safari Selous – spotkanie z Afryką kontynentalną (wycieczka opcjonalna)
Safari w Selous to wspaniała
Podczas pobytu w największym afrykańskim
okazja na prawdziwe spotkanie z Afryką
rezerwacie (54.600 km²) będziemy mieli okazję
i zwierzętami.
do obserwacji dzikich zwierząt takich jak: żyrafy,
słonie, hipopotamy, lwy, hieny oraz ponad
Wycieczka rozpoczyna się
445 gatunków ptaków. Program wizyty zakłada
we wczesnych godzinach porannych
ok. 6 h przejażdżkę jeepem po terenie rezerwatu
i kończy późnym popołudniem. Transport i obserwację fauny i flory.
do Selous odbywa się rejsowym
samolotem.
Koszt ok. 450 USD/os.

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

TEL +48 58 690 49 49

07. SOBOTA 27.11.2021

Przed południem pokaz oraz zajęcia praktyczne, podczas których zobaczymy, jak uciera się
kokosa oraz jak wytwarza się mleczko kokosowe.
Wieczorem wizyta na Night Market odbywający się w Jambiani. Podczas tego wydarzenia
będzie można skosztować lokalnych przysmaków oferowanych na różnych stoiskach oraz
zakupić pamiątki, ubrania i rękodzieło sprzedawane przez lokalnych artystów.
(kolacja z napojami na stoiskach w cenie)

08. NIEDZIELA 28.11.2021

Dzień na plażowanie, odpoczynek. Wieczorem dla
chętnych wyjście do zanzibarskiej pizzerii (posiłek
i napoje w cenie).

09. PONIEDZIAŁEK 29.11.2021

Popołudniowa wycieczka do restauracji The Rock
i na zachód słońca w Michamvi. Zaczniemy od
wizyty w legendarnej restauracji The Rock, która
położona jest na malowniczej koralowej wyspie.
Przewidziano tu czas na kawę lub drinka oraz na
zrobienie zdjęć. Następnie pojedziemy do
Michamvi, gdzie przy rytmach lokalnej muzyki
i występie akrobatycznym będziemy podziwiać
zachód słońca.
Wycieczka w cenie

10. WTOREK 30.11.2021
Seafood Safari (wycieczka opcjonalna)
Podczas wycieczki przejedziemy przez centralną
i północną cześć wyspy. Głównym punktem
programu jest rejs łodzią (mokre wejście na łódź)
kierunku wyspy Mnemba. Podczas pobytu na łodzi
będzie czas na pływanie w szmaragdowych wodach
oceanu oraz na snorkeling, czyli podziwianie
rafy i podwodnego świata. Nie zabraknie również
czasu na spacer po sandbanku - znikającej wyspie
(w zależności od pływów oceanicznych).
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Po snorkelingu zaplanowano prosty
lunch na plaży. Kolejnym punktem
programu będzie naturalne akwarium,
gdzie zobaczymy żółwie wodne
(możliwość karmienia żółwi i kąpieli).
Na zakończenie wycieczki udamy się
na północ wyspy do miejscowości
Kendwa gdzie odpoczniemy na plaży
obserwując
zachód słońca.
Koszt ok. 75 USD/os.

TEL +48 58 690 49 49

11. ŚRODA 1.12.2021

DELFINY W KIZIMKAZI (wycieczka
opcjonalna)
Poranna wycieczka do wioski rybackiej
Kizimkazi, z której popłyniemy do zatoki
delfinów. (uwaga mokre wejście z plaży
na łódź). Podczas rejsu motorową łodzią
będzie możliwość obserwacji delfinów w
ich naturalnym środowisku i pływania
z nimi.
Czas trwania ok. 4 h Cena 33 USD/os.

12. CZWARTEK 2.12.2021

Safari Blue (wycieczka opcjonalna)
Podczas wycieczki Safari Blue każdy
będzie mógł oddać się rajskiej rozkoszy
w cudownych turkusowych wodach
Oceanu Indyjskiego.
Wycieczka odbywa się tradycyjną
drewnianą łodzią w okolice zatoki Menai,
która bogata jest w liczne bezludne
wyspy, odsłaniające się sandbanki
i wspaniałe miejsca do snorkelingu.
Podczas rejsu popłyniemy do
malowniczej zatoki lasów mangrowych,
w której będzie można ochłodzić się
w turkusowej wodzie.
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Kolejnym punktem wycieczki jest Safari Blue
gdzie będzie można podziwiać różnokolorowe
rybki, aby następnie pospacerować po
odsłoniętym przez ocean sandbanku.
W międzyczasie załoga łodzi przygotuje
poczęstunek w postaci egzotycznych owoców.
Na koniec wycieczki popłyniemy na wyspę
Kwale, na której rośnie najstarszy zanzibarski
baobab. Po spacerze udamy się na lokalny lunch
z rybami i owocami morza. Wycieczka odbywa
się autokarem/busem oraz łodzią motorową
żaglową.
Czas trwania: ok. 8 h Cena: 70 USD/os.

TEL +48 58 690 49 49

13. PIĄTEK 3.12.2021

HAKUNA MATATA (wycieczka opcjonalna)
Poznaj codzienne życie na Zanzibarze. Podczas wycieczki pokażemy czym zajmują się ludzie
mieszkający na wyspie. Co robią mężczyźni? A jakie obowiązki ma kobieta? Jak mieszkają i co
jedzą? Zaczniemy od zwolnienia tempa w sekretnej jaskini, w której będzie można popływać.
Zobaczymy czym zajmują się lokalni Buszmeni. Po tym jak złapiemy stan umysłu HAKUNA MATATA
pojedziemy w centralny malowniczy region wyspy, gdzie staniemy się częścią lokalnej
społeczności. Zostaniemy zaproszeni do lokalnego domu, gdzie mieszkańcy zapoznają nas z ich
codziennymi czynnościami. W planie wizyty przewidujemy: przejazd bawolim wozem,
spotkanie z szamanem a na koniec wspólnie ugotujemy lunch.
Czas trwania: ok. 7 h Cena: 70 USD/os.
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TEL +48 58 690 49 49

14. SOBOTA 4.12.2021

Wieczorem wizyta na Night Market odbywający się
w Jambiani. Podczas tego wydarzenia będzie można
skosztować lokalnych przysmaków oferowanych na
różnych stoiskach oraz zakupić pamiątki, ubrania
i rękodzieło sprzedawane przez lokalnych artystów.
(kolacja z napojami na stoiskach w cenie).
Po night market impreza pożegnalna z didżejem.

15. NIEDZIELA 5.12.2021

W godzinach popołudniowych wykwaterowanie
i przejazd na lotnisko, odprawa i wylot do Polski.
Nocny przelot do Warszawy.

16. PONIEDZIAŁEK 06.12.2021
Przylot do Warszawy w godzinach porannych,
zakończenie imprezy.

TEST ANTYGENOWY
Na miejscu, po okazaniu wyniku oraz faktury za badanie, otrzymuje się zwrot
w wysokości 25 USD do wydania na usługi hotelowe.

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

TEL +48 58 690 49 49

the spot

HOTEL THE SPOT

Kameralny obiekt znajdujący się nad samym oceanem. Składa się z dwóch budynków
w których znajdują się komfortowe, klimatyzowane pokoje.
Na terenie obiektu znajduje się basen oraz leżaki z parasolami. Na terenie hotelu
znajduje się restauracja serwująca posiłki kuchni lokalnej i międzynarodowej.

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

TEL +48 58 690 49 49

tropical island
HOTEL TROPICAL ISLAND

Kameralny hotel z basenem położony nad Oceanem
Indyjskim. Hotel tylko dla dorosłych. Na terenie hotelu
znajduje się restauracja gdzie serwowane są dania
z karty oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Powierzchnia pokoju 24m². Wszystkie pokoje są
klimatyzowane.
Pokój standard na I piętrze z dostępem do tarasu
basenowego
Pokój standard na II piętrze z prywatnym tarasem
z jacuzzi znajdującym się nad pokojem
Pokój super ocean view na II piętrze z prywatnym
tarasem z jacuzzi znajdującym się nad pokojem,
w pierwszej linii nad oceanem

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

TEL +48 58 690 49 49

CENNIK
CENA PAKIETU ZALEŻY OD WYBORU HOTELU I POKOJU
HOTEL THE SPOT
Pokój standard - 8.699 PLN

HOTEL TROPICAL ISLAND
Pokój standard na I piętrze - 8.699 PLN
Pokój standard na II piętrze - 9.449 PLN
Pokój super ocean view - 9.999 PLN
WPŁATA PRZY ZAPISIE WYNOSI 500 PLN/OS.

BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

TEL +48 58 690 49 49

CENA OBEJMUJE
- przelot samolotem na trasie Warszawa –
Zanzibar – Warszawa (czas lotu ok. 10 h,
z międzylądowaniem na tankowanie w Hurgadzie)
- transfer lotnisko - hotel - lotnisko
- pobyt w wybranym hotelu
- korzystanie z basenu, leżaków i infrastruktury
hotelu
- opiekę polskiego pilota
- ubezpieczenie podróżne - koszty leczenia
obejmujące leczenie COVID-19 - 40.000 EUR,
NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy

ADVENTURE MEGA
ALL INCLUSIVE PASS

- wyżywienie all inclusive, śniadanie
w formie bufetu, lunch, obiadokolację,
przekąski i dania zamawiane z karty
- napoje alkoholowe (piwo, wino, likiery,
mocne alkohole, koktajle) oraz napoje
bezalkoholowe (woda mineralna, soki
owocowe, napoje gazowane, kawa,
herbata)
- korzystanie z wybranych restauracji
i barów na wschodnim wybrzeżu bez
dodatkowych opłat (wszystkie dania
z karty, oraz napoje alkoholowe
i bezalkoholowe)

ZAJĘCIA I ATRAKCJE

- codzienna praktyka jogi, bazująca na jodze: hatha,
vinyasa, ashtanga, relaksacyjnej z rozluźniającymi
technikami oddychania
- rysowanie własnej mandali, podczas którego
stworzysz symbol swojej własnej osobowości
- zajęcia z rysunku kreatywnego – intuicyjna praca
pobudzająca kreatywność, wzmacniająca kontakt
z samym sobą
- nauka tarcia kokosa i wytwarzania mleczka
kokosowego
- nauka gry na bębnach z lokalnymi muzykami
- wizyta w lokalnej szkole i możliwość zapoznania
się z lokalnym systemem edukacji

- przejażdżka lokalnym autobusem dala
dala do miejscowości słynącej z
kitesurfingu - Paje oraz lunch
- udział w Night Market w Jambiani
- udział w wieczorze suahili, podczas
którego będzie można skosztować
specjałów kuchni suahili oraz zobaczyć
występy lokalnej społeczności
- udział w wieczorze barbeque, podczas
którego przy muzyce w wykonaniu
lokalnych artystów będzie możliwość
spróbowania grillowanych mięs, ryb i
owoców morza przygotowanych przez
szafa kuchni

CENA NIE OBEJMUJE
- wydatków natury osobistej: masaże, kitesurfing,
nurkowanie
- wycieczek fakultatywnych proponowanych
wg. programu

- dodatkowych napiwków uznaniowych
dla obsługi
- wizy tanzańskiej koszt 50 USD
(płatne na miejscu)

Organizatorem wyjazdu jest
Adventure & Cruises
✓ zezwolenie nr 479 wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego
na organizację imprez turystycznych na całym świecie
✓ gwarancja ubezpieczeniowa towarzystwa Signal Iduna na kwotę 660.000 PLN

REZERWACJA
+48 58 690 49 49 BIURO@TANIEREJSOWANIE.PL

