ТАНЗАНИЈА – ЗАНЗИБАР
12 дена / 9 ноќи + 1 ноќевање во Доха од 965 €

Занзибар - Спој на мистерија и
егзотика кој ги привлекува луќето со својата недопрена природа. Во минатото мета на морепловците ,
светските патници и освојувачите а денес вистински бисер на Индискиот Океан и дел од рајот кој треба
да го доживеете. Занзибар е богат со култура, историја, традиција со изобилие на недопрена природа,
преубави плажи далеку од цивилизацијата.

Поаѓање: 17.10, 11.11, 12.12.2019
Враќање: 28.10, 22.11, 23.12.2019
1 ден Белград – Доха
Состанок на групата на аеродром Никола Тесла во Белград 2 часа пред лет . Лет за ДохаQR 232 во 11:40
часот . Слетување во Доха во 18:25 часот по локално време.

2 ден Доха - Занзибар
Продолжување на лет за Занзибар QR 1351 во 02.00 часот. Лет со оброци во авионот. Слетување во
Занзибар во 08.20 часот. Трансфер до хотелот. Сместување. Ноќевање.

3-10 ден. Занзибар
Ноќевање во хотелот на база на одбраната услуга. Денови наменети за одмор, капење и други
индивидуални активности.

11 ден. Занзибар-Доха- Белград
Трансфер до аеродромот. Лет за Доха QR 1352 во 17:15 часот. Слетување во Доха во 23.50 часот. По
локално време.

12 ден. Доха- Белград
Продолжување на лет за Белград QR 231 во 07:00 часот. Слетување на аеродромот Никола Тесла во
Белград во 10:40 часот.
Цена по лице во 1/2

PARADISE BEACH RESORT 4* / ALL

Октомври

Ноември

Декември

965€

1.125€

1.135€

Во цената е вклучено:

Авионски превоз

Аеродромски такси

Трансфер аеродром – хотел-аеродром

9 ноќевања на база all inclusive во хотел во Занзибар

Организација на патувањето
Во цената не е вклучено:

Виза ( плаќа се при влез во земјата – 50 долари)

Патничко-здравствено осигурување

Факултативни излети и индивидуални трошоци и други неспоменати услуги
Напомени:
Цената зависи од моментално расположливите места на aвио компанијата, како и расположливоста на хотелот. Цената може да биде
променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противредност 1€=62 ден.
Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

