NEW BALKAN TOURS
ЗАНЗИБАР
Полет от ВАРНА
14 – 23 февруари 2022
Цена 2899 лева на човек
Пътуването е индивидуално и не изисква минимален брой туристи.
В Занзибар природата и историята са тясно свързани. Посетете Стоун Таун,
историческия център на Занзибар Сити, включен в списъка на световното наследство
под закрилата на ЮНЕСКО, или се насладете на слънцето на един от многото райски
плажове на острова.
Разгледайте фауната на острова с неговите уникални маймуни Червен колобус,
гмурнете се в кристално чистите води или използвайте острова като база за сафарита в
зашеметяващите национални паркове на Танзания. Без значение какво изберете:
Занзибар със сигурност е вашата идеална дестинация за почивка.
ПРОГРАМА:
14 февруари Полет от летище Варна в 10:25 до Истанбул. Престой на летище Истанбул
7 часа. Полет от Истанбул в 19:05 кацане в Занзибар на 15 февруари в 02:15.
15 февруари Посрещане на летище. Трансфер до хотела с продължителност 1 час и 15
минути. Пристигане в хотел около 5 часа. Незабавно настаняване. Почивка.
16 – 20 февруари Почивка и допълнителни екскурзии – заявяват се и се заплащат на
място в хотела.
21 февруари Освобождаване на стаите по обяд. Вземане от хотела в 23:55 за трансфер
до летище Занзибар.
22 февруари Полет от Занзибар в 03:35 до Истанбул кацане в 13:25. Настаняване в
хотел на летище Истанбул. Свободно време.
23 февруари Полет от летище Истанбул в 9:30 кацане във Варна в 9:35 местно време.
Продължителност на полета 1 час. Между България и Турция има 1 час разлика.
ПОЛЕТИ:
Турски авиолинии
14 февруари Варна 10:25 - Истанбул 12:35
14 февруари Истанбул 19:05 - Занзибар 02:15
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NEW BALKAN TOURS
22 февруари Занзибар 03:35 - Истанбул 13:25
23 февруари Истанбул 9:30 - Варна 9:35
ТРАНСФЕР:
Трансферът от летище Занзибар до хотел Парадайс е 1 час и 15 минути
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна – Занзибар – Варна
Регистриран багаж до 30 кг и 10 кг ръчен багаж
8 нощувки на база All Inclusive в Занзибар
Трансфер
1 нощувка на летище Истанбул
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Градска такса – по 1 USD на нощувка на човек. Заплаща се на рецепцията на хотела.
Входна виза за Танзания – 51 USD
ХОТЕЛ:
PARADISE BEACH RESORT 4*
Разположен в Марумби на източното крайбрежие на Занзибар, Paradise Beach Resort е
реновиран през ноември 2021, разположен на идиличен бял пясъчен плаж в тих
спокоен район. Удобствата на курорта включват два големи плувни басейна, детски
басейн, магически бар Jetty, три бара край басейна, фоайе бар с изглед към Индийския
океан. Средната температура в океана е 28 градуса по Целзий в Занзибар. Идеален за
гмуркане с шнорхел, гмуркане, кайт сърф и други водни спортове. Хотелът предлага
допълнителни екскурзии.
ВАЖНО:
Пътуването е индивидуално и не изисква минимален брой туристи. Цената е валидна
при пътуване на 2 човека. Ако тези дати не са удобни могат да бъдат променяни.
Единственото условие е да се спазват дните от седмицата като тръгването е в
понеделник и връщане в сряда.
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