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                                                                                         27 lat zobowiązuje    |   wyjazdy motywacyjne    |    trekkingi    |    egotyczne wyprawy   |   wyjazdy „szyte na miarę”   

 

CENA od osoby – od 6250 PLN 
 

(9 dni, kalkulacja przy min. 2 osobach i cenie  
przelotu do 3500 PLN)  
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Nazwa Zanzibar pochodzi z języka arabskiego i oznacza „piękną wyspę”. I taki właśnie jest 
Zanizbar – nic dodać, nic ująć! Jest tu mnóstwo słońca, bujna roślinność, bajeczne plaże z białym 
piaskiem miękkim jak puder i zaciszne błękitne laguny. Są rafy koralowe mieniące się wszystkimi 
kolorami żyjącej na nich flory i fauny. Są też przyprawy, a szczególnie goździki, których zapach 
unosi się na całej wyspie. Zanzibar to miejsce wręcz idealne na wyciszenie i relaksujący 
wypoczynek!!! 
 

PRZYKŁADOWA OFERTA:  
 

DZIEŃ 1: WARSZAWA – ZANZIBAR  
Spotkanie na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed odlotem samolotu.  
Po przejściu formalności biletowych, bagażowych i paszportowych wylot na Zanzibar. 
  

DZIEŃ 2: LOTNISKO - HOTEL 
Po przylocie na międzynarodowe lotnisko, spotkanie z lokalnym przedstawicielem biura. 
Transfer ok 1-1,6 godz. do hotelu w północno - wschodniej części wyspy, w urokliwym 
rejonie Matemwe. 
Zakwaterowanie i odpoczynek po długiej podróży.  
 

DZIEŃ 3-7: HOTEL (wypoczynek – rajski chillout) 
5 dniowy pobyt w wybranym hotelu. Śniadania w hotelu (w cenie). Odpoczynek, plażowanie, 
spacery, joga, jogging – prawdziwy chillout na najpiękniejszej plaży Zanzibaru, Matemwe. 
Podczas pobytu, zapraszamy do skorzystania z wycieczek fakultatywnych (lista wycieczek na 
końcu programu). 
Ostatniego dnia wypoczynku po wykwaterowaniu, transfer do Stone Town. Zakwaterowanie. 
Czas wolny. 
 

DZIEŃ 8: STONE TOWN 
Czas wolny w „Kamiennym Mieście”. Stone Town to prezentacja bogatej kultury i historii 
Zanzibaru, w którym niewiele się zmieniło w ciągu ostatnich 200 lat. Tu każdy budynek, każde 
okno i drzwi opowiadają własną historię. Miasto jest symbolem walki z niewolnictwem, gdyż 
był to jeden z głównych ośrodków handlu niewolnikami w Afryce Wschodniej. Spacery wąskimi 
uliczkami Stone Town, zwiedzanie muzeum mieszczącego się w jednym z pałaców sułtana, 
wizyta na targu miejskim i wreszcie zakup biżuterii z tanzanitem u miejscowych jubilerów pozwolą 
poczuć klimat tego miejsca i sprawią, że o Zanzibarze nie da się już zapomnieć.  
 

Rajski chillout 
ZANZIBAR (Matemwe) 
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DZIEŃ 9: WYLOT POWROTNY DO POLSKI 
Po śniadaniu w hotelu, w zależności od godziny wylotu, transfer na międzynarodowe lotnisko 
i powrót do Polski.  

ZAKWATEROWANIE PODCZAS WYCIECZKI 
KATEGORIA: HOTEL BUTIKOWY – 5 nocy 

  
 

 
 
 
 

  
 

ZOI HOTEL ZANZIBAR   
Miejsce: Matemwe, Pokój: Standard Room 

www.zoihotelzanzibar.com  
https://www.zoihotelzanzibar.com/gallery-matemwe-zanzibar/general 

 

Zoi Boutique Hotel Zanzibar dawny Sunshine Hotel to butikowy hotel usytuowany przy najpiękniejszej 
plaży na Zanzibarze - Matemwe. Na terenie hotelu znajdują się 2 odkryte baseny i bujny ogród. 
Wszystkie pokoje zostały urządzone w minimalistycznym, ekologicznym stylu. Każdy z nich dysponuje 
tarasem lub patiem z widokiem na ogród lub morze. W prywatnych łazienkach znajduje się prysznic. 
WiFi jest ogólnie dostępne na terenie całego hotelu. 
Obok basenów działa restauracja oferująca dania do wyboru z karty, którymi można delektować się, 
podziwiając wspaniały widok na Ocean Indyjski. W barze i salonie podawane są przekąski. 
Za dodatkową opłatą oferowane są masaże. 
Położenie hotelu pozwala na wymarzony relaks i wyciszenie z dala od zgiełku i tłumu turystów.  
 

KATEGORIA: HOTEL 4**** - 2 noce 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARU MARU ZANZIBAR  4****   
Miejsce: Matemwe, Pokój: Standard Room 

www.marumaruzanzibar.com 
 
Hotel Maru Maru dysponuje barem koktajlowym, z którego roztaczają się widoki na dzielnicę Stone 
Town i Ocean Indyjski. Hotel zapewnia restaurację na miejscu oraz bezpłatne WiFi. 
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Klimatyzowane pokoje oferują widoki na miasto lub ogród, a ich wnętrza zdobią meble wykonane przez 
lokalnych producentów. W niektórych pokojach znajdują się drewniane belki stropowe, a w łazience do 
dyspozycji Gości jest kabina prysznicowa z siedzeniem. 
Restauracja Fountain, w której podziwiać można piękne żyrandole i witraże, zaprasza na śniadanie i 
kolację w formie bufetu. Restauracja Terrace serwuje dania kuchni indyjskiej i zapewnia obsługę pokoju. 
W hotelu dostępny jest ponadto bar oraz sprzęt do grillowania  

 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  

*przedstawiamy główne atrakcje Zanzibaru, które można łączyć według możliwości podczas 
wycieczek fakultatywnych (opcje do ustalenia przed wyjazdem) 

 

JOZANI PARK 
Wycieczka do Parku Narodowego Jozani. Spacer naturalnym szlakiem 
przez las pełen rzadkich gatunków egzotycznych ptaków, motyli i 
zagrożonych wyginięciem małp gereza ruda (Colobus badius) 
z charakterystycznymi długimi włosami na głowie. Jest to jedno z niewielu 
miejsc, gdzie można je spotkać. Las ma charakter tropikalny ze względu na 
utrzymującą się dużą wilgotność od morza i duże opady 
podczas pory deszczowej, co bardzo urozmaica roślinność. 
Rosną tu palmy, figowce, mahoń, paprocie i drzewa namorzynowe.  
 
SAFARI BLUE 
Wyprawa tradycyjną łodzią dhow. Wypłynięcie z niewielkiej wioski rybackiej 
Fumba, która jest idealnym miejscem na rozpoczęcie przygody. Zwiedzanie 
części pięknej zatoki Menai. Płynąc przez turkusowe wody Oceanu  
Indyjskiego, można podziwiać cudowne piaszczyste brzegi wysp i lagun, a 
także zobaczyć delfiny butlonose. Postój na jednej z rajskich plaż, czas na 
snorkeling w przejrzystych wodach oceanu i podziwianie bogatej rafy 
koralowej. Następnie prawdziwa uczta z owoców morza, ryb, homarów. 
Spacer do tropikalnego lasu, gdzie można zobaczyć 500-letni baobab. 
Krótkie rejsy łodziami, kąpiel w lagunie i relaks. 

 
THE ROCK 
Restauracja The Rock zbudowana jest na niewielkiej wyspie koralowej i  
jest to prawdopodobnie jedyna taka restauracja na świecie. W czasie 
odpływu można dotrzeć do niej pieszo, z nadejściem przypływu konieczne 
jest skorzystanie z łodzi. The Rock zapewnia gościom 12 stolików oraz 
wyśmienite dania z ryb i owoców morza. W menu znajdują się m.in. 
świeżo złowione ośmiornice, kalmary, krewetki i królewskie homary. 
Otwarta w 2012 roku The Rock zyskała już międzynarodową renomę i 
jest celem podróży większości osób przybywających na wyspę. 
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PLANTACJA PRZYPRAW 
Podczas pobytu nie można zapomnieć o jednej z głównych atrakcji wyspy, 
wizycie na plantacji przypraw, w trakcie której można zobaczyć 
dojrzewające w słońcu liczne przyprawy, tj. pieprz, kardamon, goździki, 
gałkię muszkatołową, dotknąć kory cynamonu, czy spróbować przepysznych 
owoców liczi, duriana i chlebowca. Oczarują Was kolory i zapachy plantacji, 
a pragnienie ugasi świeżo zerwany orzech kokosowy. W cenę wycieczki 
wliczony jest poczęstunek w formie owoców sezonowych. Wizyta na 
plantacji to również doskonała okazja do zakupu świeżych przypraw. 
 
PRISON ISLAND 
Prison Island, jest wyspą oddaloną od Stone Town o ok. 20 minut drogi 
łodzią.  Jej nazwa jest związana z wybudowanym na niej w XIX zakładem 
karnym, który tak naprawdę nigdy nie pełnił funkcji więzienia. Obecnie 
wyspa słynie z ogromnych żółwi lądowych sprowadzonych z Seszeli z 
początkiem XX wieku. Osiągają one wagę 400 kg i dożywają nawet 250 
lat. W pobliżu znajdują się niezwykłe rafy koralowe, które stanowią 
idealne miejsce do nurkowania, opalania i kąpieli. Wycieczkę na Prison 
Island najlepiej zorganizować podczas pobytu w Stone Town ostatniego 
dnia (w przypadku wieczornego wylotu) lub dzień przed. 
 

NURKOWANIE LUB SNORKELING W ATOLU MNEMBA 
Mnemba do prywatna wysepka niedaleko naszego hotelu. Wokół wyspy 
roztacza się cudowny atol, który stanowi najlepsze miejsce na Zanzibarze 
zarówno do nurkowania jak i snorkelingu dla początkujących.  
 
SAFARI W TANZANII 
Jedno lub dwudniowa (lepsza opcja) wycieczka na safari do Parku 
Narodowego Nyerere, dawniej znanego jako Selous na południu 
kontynentalnej Tanzanii. 
Nyerere to największy i najstarszy park narodowy w Tanzanii. Znajduje się 
zaledwie  niecałą godzinę lotu awionetką z Zanzibaru. Spotkać tu można 
lwy, leopardy, gepardy, słonie, żyrafy, bawoły, zebry i antylopy oraz tysiące 
tropikalnych ptaków. Wystarczy jeden dzień, aby poczuć prawdziwą Afrykę. 

 
 

 

ŚWIADCZENIA W CENIE 
 

CENA OBEJMUJE: 
 

• Przelot Warszawa – Zanzibar – Warszawa (kalkulowana cena biletu lotniczego - do 
3500 PLN) 

• zakwaterowanie w hotelu butikowym (5 nocy) w Matemwe oraz w hotelu 4* w Stone 
Town (2 noce) 

• wyżywienie: śniadania  



 

 
 
                                         biuro@mktramping.pl                 +48 504 057 661        www.mktramping.pl             

• transfer lotnisko – hotel Matemwe – Stone Town - lotnisko 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

• wyżywienia poza przewidzianego programem 

• wycieczek fakultatywnych (do ustalenia przed wyjazdem) 
• wizy do Tanzanii (51 USD) 
• opłaty za wcześniejsze zameldowanie i wymeldowanie w hotelu 
• napiwków dla obsługi i lokalnych przewodników 

• własnych wydatków. 
 


