NEW BALKAN TOURS
ЗАНЗИБАР
all inclusive почивка
С директен полет от ВАРНА
ранни записвания до 31.12.2020г.
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 200лв:
ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 10% и доплащане 20
дни преди тръгване, при гарантирана програма
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни
БЕЗПЛАТНИ PCR тестове при наложени от страната такива;
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19.
БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. Това покритие
стандартно не се включва в медицинската застраховка
БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване включена във всеки пакет
Maya Bay Resort & SPA 4* +
Дете от 2 – 11,99 г.
Период
Единична стая настанено с 2-ма
възрастни
12.03 – 21.03 3140 2780 лева 3554 3288 лева
2236 1998 лева
Maya Bay Resort & SPA 4* е разположен на тихия и екзотичен полуостров Мичамви Кае,
на източното крайбрежие на Занзибар, само на 65 километра от международното
летище и град Стоун Таун, на брега на океана. Maya Bay Resort & SPA е семеен курорт,
заобиколен от прекрасна цветна градина и с директен достъп до частен плаж от фин
бял пясък между океана и палмите.
Човек в двойна
стая

Waridi Beach Resort & SPA 4* +
Дете от 2 – 11,99 г.
Период
Единична стая
настанено с 2-ма
възрастни
12.03 – 21.03 3140 2780 лева 3754 3446 лева 2736 2493 лева
2453 2134 лева
Хотел Waridi Beach Resort & SPA 4* се намира на североизточното крайбрежие на
Занзибар, в Pwani Mchangani, на широк плаж с фин бял пясък, който се простира
между океана и палмите. Хотелът е на 40 км от международното летище Кисауни и на
50 км от град Стоун Таун. Waridi Beach Resort & Spa 4* в Pwani Mchangani предлага на
своите гости отлични условия за почивка с перфектното си разположение на брега на
Човек в двойна
стая

Трети
възрастен
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океана. Хотелът разполага с 3 ресторанта, басейн, СПА и уелнес център.
Ocean Paradise Resort & Spa 4* SUPERIOR
Дете от 2 – 11,99 г.
Единична стая
настанено с 2-ма
Период
възрастни
12.03 – 21.03 3567 3325 лева 3848 3646 лева 3476 2988 лева
2326 1998 лева
Ocean Paradise Resort & Spa 4 * се намира в Pwani Mchangani, на брега на океана, само
на 35 км от международното летище Каруме. Разположен на територия от 6.5 хектара
цветни градини, водещи до бял пясъчен плаж и тюркоазените води на Индийския
океан, този хотел предлага на своите гости настаняване в 98 стаи, възможност да се
отпуснат в СПА центъра, чудесна храна в някой от трите ресторанта и разхладителна
напитка в баровете.
Човек в двойна
стая

Трети
възрастен

TUI Blue Bahari Zanzibar 5* PREMIUM
Човек в двойна
Единична
Трети
1-во дете
2-ро дете
Период
стая
стая
възрастен 2 – 11,99 г. 2- 11.99г.
4746 4452
3476 3148 2226 1798 2426 2148
12.03 – 21.03 3746 3590 лева
лева
лева
лева
лева
TUI Blue Bahari Zanzibar е луксозен курорт, разположен на плажа Kiwengwa на
североизточното крайбрежие на Занзибар. Курортът е сгушен сред екзотични градини
на брега на морето в Pwani Machangani с изглед към Индийския океан. еждународното
летище Стоун Таун е на 45 км. TUI Blue Bahari Zanzibar наподобява арабски дворец,
сред палмова градина на брега на окена. Хотелът разполага със два басейна, СПА
център, център за водни спортове и гмуркане. Плажът с бял пясък Kiwengwa Beach и
центърът за водни спортове са намират в непосредствена близост до хотела. Гостите
могат да изберат перфектното място за своя обяд и вечеря в един от 5-те ресторанта в
комплекса и да се освежат с напитка в екзотичните барове.
ЦЕ3НАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет, регистриран багаж до 20 кг и 6 кг ръчен
7 нощувки на база All Inclusive
Трансфер летище – хотел – летище
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс
Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс
Доплащане по желание за различни видове стаи, цената е на човек за целия период:
Maya Bay Resort & Spa 4* +
Pool View Room – 130 лева
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Sea View Room – 200 лева
Sea Front Room – 310 лева
Waridi Beach Resort & SPA 4* +
Bungalow Garden View – 110 лева
Bungalow Ocean View – 200 лева
Sea Front Room – 260 лева
Family room - 110 лева
Ocean Paradise Resort & SPA 4* SUPERIOR:
Superior Garden Room – 150 лева
Superior Room – 430 лева
Superior Sea Front Room – 840 лева
TUI Blue Bahari Zanzibar 5* PREMIUM:
Junior Suite гледка море – 260 лева
Junior Suite с джакузи – 390 лева
Suite Beach Villa – 1920 лева
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Целодневно синьо морско сафари с включен обяд – 170 лева /85 лева за дете
Полудневна екскурзия Островът на подправките - 80 лева / 40 лева за дете
Полудневна екскурзия до Каменният град – 80 лева / 40 лева за дете
Полудневна екскурзия до резервата Йозани - 120 лева /60 лева за дете
Полудневна екскрузия до Затворническият остров - 100 лева /50 лева за дете
Градска такса – по 1 USD на нощувка на човек
Входна виза за Танзания - 50 USD
Задължителен минимален бакшиш за шофьори – около 5 долара на човек на превоз
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета
Полетно разписание:
България – Занзибар – 23:00 ч. – 09:10 ч. (+1)
Занзибар – България – 20:00 ч.– 04:50 ч. (+1)
Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан
Резервации:
Първоначална вноска: 10% от общата сума при подписване на договор.
Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване.
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ВИЗИ
Българските граждани, желаещи да пътуват до Танзания, следва да имат паспорт с
валидност не по-малка от 6 месеца от планираната дата на влизане в страната.
Заявление за виза се подава електронно, срокът за обработката на документите и
издаването отнема до 2 седмици. Цената на услугата е 50 долара. Заявления за виза
могат да бъдат подавани на интернет страницата на посолството на Танзания в
Берлин: http://www.tanzania-gov.de/
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