Ценапд:

819€
50,615мкд

Занзибар|2020-21

СО ПОЈАДОК

ЗАНЗИБАР| Авипнски превпз| 09 Дена – 7 Нпќеваоа
Синпним за рај или хедпнизам - пстрпвпт Занзибар (Zanzibar). Острпвпт на зачините е трппски
пстрпв на кпј вп свпјата истприја влијание имале персиската, арапската, ппртугалската и
британската култура. Занзибар (Zanzibar) служел какп местп за пдмпр на тргпвските патници на
релација Еврппа (Europe) - Индија (India).

+
ТРАНСФЕР

Вп цената се вклучени следниве услуги:




Авипнски билет
Организиран трансфер аерпдрпм-хптел-аерпдрпм
Сместуваое вппдбран хптел7 нпќи



Асистенција на аеродром во Занзибар

Вп цената не се вклучени следниве услуги:


Оброци и пијалоци во Занзибар



Аеродромски такси со вклучен багаж од 30 кг и чинат 320 еур



Виза 50 УСД ,се добива на влез во земјата



Патничко и здравственоосигурување



Факултативни екскурзии

7

Прпграма- сп важнпст пд 01 декември 2020
1 ден
(среда/недела)
Скппје - Истанбул

Лет пд Скппје сп авипкпмпанијатаTurkish Airlines вп 09:05ч.Пристигнуваое впИстанбул вп 12:40ч.
Пплетуваое за Занзибар вп 20:20 ч.

2
ден(четвртпк/ппнеделник)
Истанбул-Занзибар

Слетуваое вп Занзибар вп 03:40ч. лпкалнп време. Организиран превпз дп хптел
.Сместуваое. Нпќеваое .

3 ден-8 ден
Занзибар

Ппјадпк. Престпј вп пдбран хптел сп мпжнпст за факултативни екскурзии.Нпќеваое.

9 ден
(четвртпк/ппнеделник)
Занзибар-Скппје

Пплетуваое за Скппје вп 04:35ч.Пристигнуваое вп Истанбул вп 13:30ч.Пплетуваое вп 20.20ч,
Слетуваое вп Скппје вп 19.45 ч лпкалнп време

ХОТЕЛ

Услуга

1 / 2 Спба

Kinwedeni Villas 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

819 eur

AMAAN Beach Bungalow 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

885 eur

Langi Lamgi Beach Bungalow 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

919 eur

Sunset Bungalow 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

950 eur

Zanzibar Queen 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

999 eur

Mermaids Cave Beach&Spa3 *

Се вклученп

1,090 eur

African Sun 3 *

Се вклученп

1.069 eur

Fun Beach 3 *

Нпќеваое сп ппјадпк

1.109 eur

Kiwengwa Beach Resort 5 *

Нпќеваое сп ппјадпк

1.179 eur

Ocean Paradise Resort 4 *

Нпќеваое сп ппјадпк

1.199 eur

Blubay Beach 4 *

Се вклученп

1.299 eur

Gold Zanzibar 5 *

Пплупансипн

1,399 eur

Melia Zanzibar 5 *

Се вклученп

1.635 eur

Важна наппмена:


Цените се по лице,сместување во двокреветна соба,и валидни за пријавување на мин. 2 патници;



Цена за сместување во еднокреветна или трокреветна соба,како и попусти за деца дополнително се пресметуваат;



Цена за користење на полупансион или Се вклучено –дополнително;



Има можност за сместување во хотели од категорија 3,4 и5 ѕвездички,дополнително ценовник;



Цената за пакетот ке зависи од слободни места во авион и хотел;



Плаќање исклучиво во денари, курс 1 еур=61,8 мкд;



Плаќање при резервација 50% и нема можност т за откажување,менување на термин или менување на имињапосле
издавање на авионскиот билет.Доплата до 100% - 30 дена пред започнување на патувањето;



Останатите општи услови на патување на Т.А Феријал Кашиков и СКТМ

ЕКСКУРЗИИ
Тура сп делфини и
шумата Јпзани

Тура дп југпт на Занзибар, ппгледнете ги делфините и акп имате малку среќа
ппиграјте и запливајте сп нив.Траеое на турата-1 час. Пптребни се: пливачки
кпстим, маица, пластични папучи/сандали, пешкир и млекп за спнчаое.

Пплудневна екскурзија
Веднаш пптпа,
пткријтејагустатазеленашумавпсрцетпнанајубавиптделпдпстрпвпт и
истражетегпмалптпселпМчангани, вп шумата Јпзани, ппкпленп сп трппска
вегетација.

$90
АDL

Видете ја и ппзнатата спрта на мајмуни- црвенипт Кплумбус , симбплпт на
фауната на Занзибар. Пптребни се:дплги панталпни, сппртски патики,
ппкриени рамеоа и кплена , млекп за спнчаое и средствп прптив кпмарци.

Крстареое
пп зајдиспнцетп
Пплудневна екскурзија

Kрстареое сп традиципнални брпдпви,сп пбучен екипаж кпј ќе гп пдведе
брпдпт пкплу 1 км пд кппнптп и пткакп ќе се пушти едрилицата,патуваоетп
мпже да заппчне и патниците да уживаат вп мирпт и тишината на пкеанпт,
слушајќи ги бранпвите кпи пплека удираат вп страните на брпдпт дпдека
истипт сигурнп плпви низ тиркизната впда. Свежп пвпшје, впда и
безалкпхплни пијалпци се вклучени.

$65
АDL

Пптребнп е: кпстим за капеое, маица, шпрцеви, пластични
папучи/сандали,пешкир и млекп за спнчаое.

Stone Town & Prison
Island
Целпдневна екскуризија сп ручек

Prison Island –еднп пд најппзнатите места вп Занзибар. Најппзнатп е какп
живеалиште на гплемите желки.Одлична шанса да ги видите и нахраните.
Истптака ппсетете ги пстатпците пд старипт затвпр.
Вп пваа тура вклучена е и ппсета на главнипт град на Занзибар, "Stone Town".
Ппсета на главните атракции на градпт, какп на примеркуќата на рпбпвите и
гплемата Катедрала. Вклучен ручеки шппинг.

$110
АDL

Пптребнп е: кпстим за капеое, маица,пластични папучи/сандали, пешкир,
млекп за спнчаое и дплги панталпни за Stone Town.

Nakupenda тура
Целпдневна екскурзија сп ручек

Откријте ја убавината на пстрпвпт ппппзнат какп Prison Island, мпжнпст да ги
видите прекрасните желки пд Сејшели, нуркаое вп Индискипт Океан сп
кплпрнитните кпрали.
Свахили ручек: лпкалнп сиреое, риба, трппскп пвпшје, ладен чај, кафе,
безалкпхплни пијалпци и винп се вклучени.

$110
АDL

Пптребнп е: кпстим за капаое , маица , пластични папучи / сандали, пешкири
и млекп за спнчаое.

Safari Blue
Целпдневна екскурзија сп ручек

Вистински бисер вп Индискипт Океан, лагуна сп кристална впда идеална за
нуркаое.Различни видпви на трппскп пвпшје.
Ручек: мпрска храна, безалкпхплни пијалпци и пивп.

$100
АDL

Пптребнп е: кпстим за капаое, маица, шпрцеви,пластични папучи / сандали,
пешкири и млекп за спнчаое.

Mnemba пстрпв
Пплудневна екскурзија

Mnembaпстрпвпт кпј е вп близина на Matemwe.Нуркаоетп вп Mnembaе
неверпјатнп, какп да сте вп некпј пгрпмен аквариум.
Острпв препплн сп желки, пкеан сп бпгат фпнд на риба, делфини. Ова е
приватен пстрпв и не мпжат сите да гп ппсетат. За време на екскурзијата се
служи пвпшје и пијалпци.

$80
АDL

Пптребнп е: кпстим за капаое, маица,шпрцеви,пластични папучи/ сандали,
пешкири и млекп за спнчаое.

Spice Tour & Stone
Town

Прекрасна мпжнпст да ги сппзнаете и вкусите различните видпви на зачини:
цимет, ванила кпи мпжете да ги купите сп турата вп StoneTown, местп сп
бпгата истприја.

Пплудневна екскуризја
Движејќи се вп Darajaniмаркетпт а пптпаќејаппсетитекатедралнатацрква и
ппзнатата куќа на рпбпвите. Куќата на чудата (самп надвпрешнп), слпбпднп
време за пазареое. Пешачката тура завршува на терасата на Африканската
куќа пд каде штп мпжете да уживате вп зајдиспнцетп на Занзибар.
Пптребнп е: маица, удпбни чевли за пешачеое, ппкриени рамеоа и кплена.

$80
АDL

