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ZANZIBAR - KIWENGWA - VOI KIWENGWA RESORT**** ALL INCLUSIVE!
ZANZIBAR: AFRYKAŃSKI RAJ NA ZIEMI - NAJWIĘKSZY HIT TURYSTYKI EGZOTYCZNEJ OSTATNICH
MIESIĘCY !!!
ZANZIBAR: wyspa na Oceanie Indyjskim u wybrzeży kontynentu afrykańskiego, o powierzchni 1658 km2.
Stanowi główną destynację turystyczną Tanzanii. Słynie z pięknych palmowych plaż, ciepłych wód
oceanicznych i niesamowitej przyrody. W ostatnich miesiącach wyspa stała się bardzo modna wśród
mieszkańców Europy, m.in. ze względu na brak obostrzeń pandemicznych (kwarantanny czy obowiązkowych
testów) - wypoczywało tu wielu polskich aktorów i celebrytów.
VOI KIWENGWA RESORT****: komfortowy kompleks hotelowy położony w kurorcie Kiwengwa, na
zachodnim wybrzeżu Zanzibaru słynącym z najładniejszych plaż na wyspie. Utrzymany w regionalnej,
afrykańskiej architekturze, składa się z dwupoziomowych pawilonów zlokalizowanych w palmowym ogrodzie.
Hotel posiada obszerny basen z brodzikiem dla dzieci, pool-bar oraz dogodny dostęp do plaży (oddalonej o
ok. 200 m). Przestronne pokoje klasy COMFORT wyposażone są w łazienki/WC, TV-Sat, klimatyzację oraz
balkon lub taras. W ciągu dnia resort zapewnia wiele aktywności i animacji, a wieczorami - występy
rozrywkowe. Hotelowa restauracja serwuje posiłki i napoje w formule All Inclusive!
www.voihotels.com/en/voi-kiwengwa-resort
ALL INCLUSIVE !!!
PRZELOTY BERLIN - ZANZIBAR W CENIE !!!
Wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia zakończenia imprezy!
Na Zanzibarze nie jest wymagana kwarantanna ani testy na Covid-19!

Czas trwania: 10 dni
Terminy:
27.11.2021 - 06.12.2021 5950 PLN cena z przelotami!
Program:
27.11.: 08.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod Palmiarnią - wjazd od ul.Piaskowej).
Transfer autokarowy Zielona Góra - Berlin (dodatkowo płatny, w przypadku min. 20 osób chętnych).
13.45 - 06.20 (następnego dnia) - przelot Berlin - Frankfurt - Zanzibar.
28.11.: odbiór grupy z lotniska. Trnsfer do hotelu.
W godzinach południowych - zakwaterowanie w hotelu VOI KIWENGWA RESORT**** w Kiwengwa.
Wyżywienie w formule all inclusive. Czas wolny. Nocleg.
29.11. - 04.12.: wyżywienie w formule all inclusive.
Czas wolny - plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (przy min. 20 chętnych):
- wycieczka 1: Sansibar - Stone Town (stolica Zanzibaru) - Wyspa Więzienna z kolonią wielkich żółwi Aldabra - plantacja przypraw.
- wycieczka 2: Safari Blue (rajski relaks na Oceanie Indyjskim)
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- wycieczka 3: Park Narodowy Jozani i wioska tubylców.
Powrót do hotelu w Kiwengwa. Nocleg.

05.12.: śniadanie. Około 05.30 - wykwaterowanie i transfer na lotnisko.
09.20 - 21.25 - przelot Zanzibar - Frankfurt - Berlin.
Transfer autokarowy Berlin - Zielona Góra (dodatkowo płatny, w przypadku min. 20 chętnych).
06.12.:w godzinach nocnych - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze.
W cenie:
przeloty Berlin - Frankfurt - Zanzibar w dwie strony
transfery lotnisko - hotel na Zanzibarze w dwie strony
noclegi: 7 x VOI Kiwengwa Resort**** - pokoje 2/3-osobowe COMFORT z łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie w hotelu: ALL INCLUSIVE (z wyjątkiem najdroższych alkoholi)
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
wycieczka fakultatywna nr 1 (przy min. 20 chętnych) - ok. 90 USD
wycieczka fakultatywna nr 2 (przy min. 20 chętnych) - ok. 90 USD
wycieczka fakultatywna nr 3 (przy min. 20 chętnych) - ok. 50 USD
transfer autokarowy Zielona Góra - Berlin w dwie strony (przy min. 20 chętnych) - 250 PLN
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 30 PLN (obowiązkowo, płatne
w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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