Tanzania este poate cea mai uluitoare ţară din Africa, pentru că nu veţi mai găsi nicăieri
într-un singur loc o varietate atât de mare de peisaje, istorie, oameni şi viaţă sălbatică. Dacă ne
gândim doar la peisajele sale, de la vârfurile înalte acoperite de zăpezi de pe Kilimanjaro până la
plajele cu corali din Zanzibar şi la iarba savanei până la rocile ascuţite de pe Rift Valey, de la
raiul din Craterul Ngorongoro până la sanctuarul din Lake Manyara, toate acestea sunt minunate
opere de artă ale naturii şi am putea spune că te fac să te îndrăgosteşti de Africa de la prima
vedere.

Farmecul exotic al Zanzibarului a captivat călătorii de pretutindeni. Aduşi parcă de
vânturile musonice, exploratori, sultani, negustori de sclavi sau simpli comercianţi, toţi şi-au
jucat într-un fel sau altul rolul în fascinanta istorie şi cultură cosmopolitană a arhipelagului. Aici
găsiţi plaje fine cu nisipuri albe, recifuri de corali şi o istorie interesantă de mai bine de 2000 ani.

Cazare: Waridi Beach Resort & Spa 4*, cu servicii demipensiune, este
un resort familiar, fermecător şi primitor, care este situat pe una dintre cele mai frumoase plaje
din Zanzibar, unde se poate experimenta insula într-un echilibru corect dintre confort şi natură.
Plaja staţiunii Waridi este situată direct pe plaja de nisip alb infinit, înconjurată de palmieri, în
faţa unei mări limpezi şi albastre. Plaja este dotată cu şezlonguri şi umbrele, tipice pentru
Zanzibar, iar prosoapele de plajă se oferă gratuit oaspeților.

Camerele au paturi sculptate din lemn, aer condiţionat, facilităţi pentru prepararea de ceai şi
cafea şi o baie privată cu duş.
Restaurantul principal, dotat cu un serviciu de tip bufet, și bucătăria tipic mediteraneană sunt
situate direct pe frumoasa grădină din fața mării. O seară pe săptămână se oferă clienților o cina
de specialitate, Swahili, tipică din Zanzibar. Cine nu iubește gusturile exotice Swahili, poate servi
carne și pește în stil european. Pentru a completa experienta culinară, mâncăruri vegetariene și
vegane sunt întotdeauna disponibile în bufet.

Lângă restaurantul principal se găsește "Șișa Restaurant & Bar", situat superior cu o priveliște
frumoasă, unde se poate servi prânzul, contra cost, cu mâncăruri de fast-food, cum ar fi
hamburgeri, hot-dog, salate, pește la grătar și fructe, cât și meniu "a la carte", cu mâncăruri
speciale.

Bicicletele pot fi utilizate gratuit pentru a explora zona din jur. Personalul organizează
activităţi precum gimnastică acvatică şi exerciţii de stretching. Complexul este la 40 km de
Aeroportul Internaţional din Kisauni şi la 50 km de Stone Town.

Scufundări:
Zanzibar oferă o combinaţie excelentă de recife şi grădini frumoase de corali în jurul
insulei, la o mică adâncime, cu grote şi chiar și o epavă la 12 m adâncime, ideală şi pentru
începători. Spre încântarea copiilor și nu numai se poate observa frecvent broaște țestoase şi
delfini. Cu puțin noroc, se pot zări rechini balenă și balene cu cocoaşă.

Programe opţionale:

1. Dolphin swim and village tour:

2. Jozani Forest & Mangrove Canoe:

Off road and On road – 6-8 h

Off road and On road – app 7 h

3. Beaches Tour:
Nakupenda Beach

Pongwe Beach

Paje Beach

Kendwa Beach

Itinerar:




Dus: 3 iulie: Budapesta – Istanbul: 1350 – 1655 (205h)
Istanbul – Dar es Saalam: 1905 – 0230 (4 iulie) (725h)
4 iulie: Dar es Saalam – Zanzibar: 0700 - 0900 (2h) Ferryboat
Întors: 12 iulie: Zanzibar - Dar Es Saalam: 2110 - 2140 (035h)
13 iulie: Dar es Saalam - Istanbul: 0325 - 1045 (720h)
Istanbul – Budapesta: 1155 - 1255 (200h)

Preţul acestei excursii este 1285 Euro cu toate taxele de aeroport incluse
• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au încă 2% reducere din acest preţ
• copiii cazaţi în camera părinţilor într-un pat suplimentar au reducere
• oferta poate fi modificată în funcţie de prețul biletul de avion
Preţul include:
 Toate transporturile de avion; Budapesta- Istanbul - Dar es Saalam – Zanzibar - retur
 Cazare în camere duble; 8 nopţi la Waridi Beach Resort & Spa 4* cu servicii demipensiune
 Ghid specializat în scufundări
 Tricou personalizat
Preţul nu include:
 Asigurare medicală pe perioada excursiei
 Toate transferurile la şi de la aeropoarte
 La cerere: cazare la nivel superior
 Programul de scufundări şi închiriere echipament de scufundări
 Programele opţionale
Sper că v-am trezit interesul prin citirea acestui program de călătorie, purtându-vă în locurile minunate
unde tot timpul soarele străluceşte.
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 26 februarie prin:
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746.
După această dată acest preţ nu mai este garantat (în funcţie de biletul de avion)
Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări
Te aştept la bordul NAUTILUS

