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De la  945 €/pers 
 

 

D A T E  D E  P L E C A R E   

08.09, 15.09, 22.09, 09.10, 
16.10, 30.10 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion București – Zanzibar 

– Bucuresti, via Dubai, compania Fly 

Dubai 

• Bagaj de cala 20 kg, bagaj mana 7 kg 

• Taxe de aeroport 

• Transfer aeroport – hotel - aeroport 

• 7 nopţi cazare AHG Waridi Hotels 4* 

cu demipensiune 

• Ghid insotitor in excursiile optionale, 

vorbitor de limba engleza 

• Asistenta turistica locala in limba 

engleza;  

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

• Excursiile opţionale  

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile in timpul meselor 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

• Excursiile mentionate ca optionale pe 

program. 

 

 

R E D U C E R I  &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 700 € 

• Tarif copil la cerere 

 

Zanzibar este un teritoriu semi-autonom, la 23 de mile distanţă faţă de 

Tanzania, şi chiar dacă face parte din comunitatea ţărilor din Estul Africii, în toate 

aspectele ce privesc politica, religia, cultura, mâncarea, viaţa de aici este foarte 

diferită. Arhipelagul a fost vizitat de-a lungul secolelor de negustori venind din 

Peninsula Arabică, India; astfel a devenit un punct de interes pentru negustorii de 

mirodenii, dar şi de sclavi.  

Reputaţia de insulă a Paradisului  nu este o exagerare: plaje cu nisip fin, 

soare din plin, snorkeling, recife de corali, mâncăruri cu fructe de mare şi apusuri de 

soare superbe, cu vedere la Oceanul Indian. Zanzibar este fără îndoială o destinaţie 

de vis, locul ideal pentru o escapadă unde te poţi relaxa şi uita de cotidian. 

 

De ce veti iubi aceasta calatorie? 

 Veti indragi orasul Stone Town, declarat în anul 2000 centru cultural 

UNESCO.  Oraşul este foarte sigur. Primele lucruri pe care le veti remarca sunt 

construcţiile vechi cu un aer aparte, bazarurile, moscheele primitive, dar şi 

casele în stil arăbesc care amintesc de faptul că Zanzibarul a fost ani de-a rândul 

sub conducerea sultanatului Oman. 

 Cea mai cunoscută piaţă de alimente din Stone Town este Darajani, unde veti 

găsi fructe proaspete, fructe de mare şi, bineînţeles, condimente. La fel de celebră 

şi apreciată este şi Piaţa de alimente, care este deschisă doar noaptea, si se afla în 

Grădinile Forodhani. Este şi locul unde va puteti bucura de o cină sănătoasă. 

 Un alt lucru interesant pe care îl puteti face aici este un “Tur al 

Condimentelor”. Veti descoperi o lume extrem de colorată şi condimentată: 

nucşoară, cuişoare, tumeric, curry, piper, ghimbir.  Băutul ceaiului este un obicei 

des întâlnit. Nu rataţi ceaiul de ghimbir, cu aromă de vanilie. Cele mai multe 

ceainării servesc ceaiul după lăsarea serii. 

 Zanzibar este o destinaţie care se adresează tuturor, un loc în care puteti 

întâlni localnici foarte prietenoşi, amuzanţi şi foarte calmi. Fiecare zi petrecută 

aici este, cu siguranţă, o nouă oportunitate de a-ţi face noi prieteni. 

 Din punct de vedere cultural, cu siguranţă, turiştii vor fi fascinaţi de acestă 

parte de lume, foarte diferită de Europa. Zanzibar este un arhipelag ce nu a fost 

locuit timp de sute de ani. 

 Plajele au nisip fin si sunt foarte curate şi extrem de frumoase. 

 Nu ar trebui să ratezi dhow safari, într-o barcă tradiţională swahili. Prin 

intermediul acestei croaziere poţi descoperi frumuseţile subacvatice (snorkeling 

şi scufundări). 

Zanzibar Experience 
Plaja si Safari in Oceanul Indian 
 

Optionale: Safari Selous -  Prison Island/Nakupenda – Mnemba Island  - Nungwi Beach - Fumbla Blue – Jozani Forest  
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 În Zanzibar exista o serie de galerii şi muzee ce valorifică trecutul acestei 

insule: Zanzibar Galery, Muzeul Palatului, Muzeul Memorial. 

 Cei mai mulţi călători consideră că în Zanzibar au găsit cea mai bună cafea din 

Africa, adusă din Kilimanjaro. Aşadar, dacă aveti plăcerea de a fi în vacanţă aici, 

nu ar trebui să ratati o cană de cafea pregătită la una dintre cafenelele din zonă 

sau chiar la hotel. 

 Unul dintre cele mai cunoscute locuri de aici este Pădurea Jozani, din Parcul 

Naţional, unde se pot vedea maimuţele din specia colobus, dar si alte specii de 

animale sălbatice. 

 La doar 20 de minute de mers cu barca se află Insula Inchisorii unde puteti 

admira de aproape ţestoasele gigant. Unele dintre acestea au ajuns la vârsta de 

300 de ani. Este cu siguranţă un loc ce merită vizitat.  

Program 

 Ziua 1, Aeroportul Otopeni - Imbarcare pentru zborul FZ 1798 cu 

destinatia Zanzibar, via Dubai. 

 

 Ziua 2, Bine ati venit in Zanzibar! Hakuna Matata! 

Bucurati-va de plaja! 

Va propunem sa va acomodati in aceasta minunata destinatie, bucurandu-va de 

facilitatile hotelului si de plaja acestuia. 

 

 Ziua 3 – Safari Selous. Optional de la 550 euro/adt; 450 euro/chd 
Va puteti bucura de facilitatile hotelului sau va putem propune: 
OPTIONAL Safari de o zi: Program: zbor de dimineata din Zanzibar in Selous 
(durata zbor aprox. 1 ora), plecare la ora 07:30. Urmeaza vizita in safari cu pauza 
de cafea si picnic pentru pranz. La 16:30 se pleaca inapoi spre Zanzibar. 
Selous este cea mai mare rezervatie de animale salbatice din Africa, ce traiesc in 
mediul lor natural, fara interventie umana. Zona are o suprafata de 50 000 km², 
aproximativ 5% din suprafata Tanzaniei. Aici se poate observa diversitatea vietii 
salbatice africane, de la cei 50 000 elefanti ce locuiesc aici, pana la girafe (parcul 
este numit si “parcul girafelor” datorita numarului mare de exemplare). Sunt sanse 
mari sa vedeti si lei, leoparzi sau alte specii din familia felinelor, mai putin 
ghepardul. Cost aproximativ 585 euro/adt; 430 euro/chd (2-17.99) 
Cazare AHG Hotels 4*, mic dejun 

 

 Ziua 4 –Prison Island – Nakupenda Beach; Optional aprox. 85 euro/adt, 

55 euro/adt 
Se pleaca de la hotel intr-o croaziera cu barci traditionale. Se ajunge la insula 
izolata Nakupenda, care de doua ori pe zi este acoperita de apa ca urmare a 
mareei. Insula tropicala cu nisip alb si ape cristaline va oferi o experienta inedita 
pentru turistii de toate varstele, ocazie pentru relaxare si snorkelling. Excursia 
include gustari, fructe tropicale, bauturi, si un pranz bufet cu preparate 
traditionale.  Turul Insulei Changuu sau Prison Island – ofera posibilitatea de 
a vedea o multime de testoase, de a invata despre istoria acestor locuri si de a 
petrece timp liber la plaja. Mai mult, ai posibilitatea să faci snorkeling. Insula 
Chnguu -  este  numită după ruina închisorii. Insula are în jur de 800 m lungime 
și 230 m lățime în cel mai larg punct. Primul ministru britanic al Zanzibarului, 
Lloyd Mathews, a cumpărat insula în 1893 și a construit acolo un complex de 
închisoare. Niciun prizonier nu a fost găzduit vreodată pe insulă și, în schimb, a 
devenit o stație de carantină. 
Cazare AHG Hotels 4*, demipensiune 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Agentia nu isi asuma raspunderea 

pentru deciziile organelor de control 

de la punctele de trecere a frontierei 

romane sau straine, in pofida 

respectarii conditiilor de iesire din 

Romania, respectiv intrare in alte 

state, prevazute de legislatia in 

vigoare; Situatii de forta majora si 

neprevazute cum ar fi razboaie, 

cutremure, greve, fenomene naturale 

si meteo deosebite, etc, nu obliga 

agentia la despagubiri sau 

compensatii;   

• Categoria hotelurilor si a mijloacelor 

de transport este cea oficiala  pentru 

Zanzibar, acordata de Ministerul 

Turismului din Zanzibar; 

• Turistii au obligatia de a achita taxele 

suplimentare anuntate inainte de 

inceperea programului turistic, in 

cazul in care acestea vor aparea ca 

urmare a majorarii taxelor de 

aeroport, a taxelor de combustibil 

anuntate de compania  aeriana 

transportatoare, a ratei de schimb 

euro/dolar.   

• In situatia de suprarezervare 

(overbooking) a unui hotel, 

determinata de activitatea 

hotelierilor (carora le revine 

raspunderea pentru situatia creata), 

inainte sau dupa inceperea calatoriei, 

agentia partenera din este obligata sa 

ofere o alta varianta de hotel in 

aceeasi zona sau intr-o zona cat mai 

apropiata, la aceeasi categorie sau de 

o categorie superioara fara sa 

modifice pretul. 

• Distributia camerelor la hotel se face 

de catre receptia acestuia. Orice 

problema legata de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolva de catre 

client direct la receptie, asistat de 

reprezentantul agentiei locale;  

• Compania aviatica are dreptul de a 

modifica orele de zbor, fara a cere 

acordul agentiei de turism care 

deruleaza programul turistic. Prin 

urmare, agentia Christian Tour, nu 

este raspunzatoare pentru 

decolarea/aterizarea avioanelor la o 

alta ora decat cea inscrisa in 

programul excursiei. 

• Pentru aceste intarzieri, compania 

aeriana este obligata sa asiste turistii 

conform regulamentului 

parlamentului european nr. 261/04. 

Orice problema privind operarea 

zborului si actiunile adiacente 

acestuia  intra sub competenta 

transportatorului, biletul de avion 

reprezentand contractul intre pasager 

si compania aviatica. 
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 Ziua 5,  Mnemba Island + Nungwi Beach + Kendwa Beach – Optional, 

aprox 90 euro/pers  
Apa turcoaz limpede din Mnemba Zanzibar este visul oricarui pasionat de 
snorkeling - aflați de ce în acest tur de snorkeling de dimineață în atolul insulei 
Mnemba. 
Plaja Nungwi - Bucurați-vă de o excursie de o zi la satul de pescuit Nungwi. 
Vizitați Acvariul Mnarani pentru a urmări țestoasele marine. 
Înotați și priviți de aproape țestoasele marine verzi din apele care ajung până la 
talie ale bazinului din parc. Aflați despre ciclul de viață și habitatul lor de la un 
instructor experimentat. 
Petreceți-vă restul după-amiezii vizitand piața de pește Nungwi și zonele de 
construcții Nungwi Dhow.  
Plaja Kendwa - Bucurați-vă de o vacanță vizitând plajele ascunse ale 
Zanzibarului din zona Kendwa, simțiți liniștea de pe plaja Kendwa, nisipul alb și 
apele linistite.  
Cazare AHG Hotels 4*, demipensiune 

 

 Ziua 6,  Bucurati-va de plaja! – zi libera 

Cazare AHG Hotels 4*, mic dejun 

 

 Ziua 7 , Fumba Town Blue Safari (Sandbank Picnic) - Despre unul dintre 

cele mai populare și remarcabile tururi din tot Zanzibarul  - Safari in orasul 

Fumba  - Optional, aprox 85 euro/pers 
Călătoria constă în navigarea cu localnicii intr-un dhow tradițional Swahili, un 
prânz grozav cu fructe de mare și vizitarea unor plaje frumoase neatinse ale 
insulei. De asemenea, se va face snorkeling și veti putea observa mulți pești 
tropicali din Zanzibar. 
Itinerariu:  Excursia începe la satul pescăresc (Fumba), la sud-vest de insulă - 35 
de minute cu mașina de Stone Town. 
Vom pleca de la Fumba cu un dhow o ambarcatiune traditionala din lemn.  
Următoarea oprire va fi la Insula Prepeliței, unde se servește pe plaja un bufet de 
fructe de mare la grătar, format din caracatiță, homar, pește la grătar, calamari, 
băuturi răcoritoare, fructe tropicale. Toate fructele de mare pe care ați dori să le 
încercați. Activitățile suplimentare de pe insulă includ o scurtă plimbare în 
junglă pentru a vedea și a urca intr-un Baobab vechi de 500 de ani. Inotați într-o 
lagună de mangrove înainte de a vă întoarce în satul Fumba. 
Cazare AHG Hotels 4*, demipensiune 

 Ziua 8, Dolphin Tour + Jozani Forest + Paje Beach – Optional aprox 85 

euro/pers 
Croaziera Kizimkazi  - de-a lungul plajei Kizimkazi pentru a descoperi delfinii 
sălbatici în această aventură de 3 ore în Oceanul Indian în zona de conservare a 
golfului Menai. 
Pe lângă delfini, admirați priveliștile magnifice ale satului Kizimkazi, ale 
hotelurilor locale pe plajă și ale piețelor locale. Durata: 3 ore 
Parcul Național Golful Jozani Chwaka - Ghidul va da detalii despre  flora și fauna 
tropicală din Parcul Forestier Jozani, cunoscut pentru biodiversitatea sa. 
Cazare AHG Hotels 4*, demipensiune 

 Ziua 9, Final program. Ne imbarcam pe zborul FZ 1797 cu destinatia 

Otopeni, via Dubai. 

 

 A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

400 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 

 300 € 

PROMO 

Reducere  

200 € 

STANDARD  

 

945 €  
 

1045 € 
 

1145 € 
 

1345 € 

Pret de persoana  in camera dubla* 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 
 

 

 

 

• In cazul deteriorarii sau pierderii 

bagajelor in timpul dinaintea zborului 

efectiv si dupa incheierea acestuia, 

compania aviatica este singura 

raspunzatoare si raspunde in fata 

pasagerilor conform regulamentarilor  

EU 2027/97 si amendamentului 

889/02. 

 

O R A R  D E  Z B O R  

• FZ 1798 | Otopeni – Dubai   15:40 – 

21:35 

• FZ 1685 | Dubai – Zanzibar  00:25 – 

05:00 

• FZ 1688|  Zanzibar – Dubai  22:10 – 

05:05 

• FZ 1797|  Dubai – Otopeni   10:20 – 

14:45 

*Orarul de zbor poate suferi modificari 

pana la data plecarii. 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

• 30 % din valoarea pachetului se va 

achita in momentul rezervarii; 

• Diferenta de 70% din valoarea 

pachetului se va achita cu 21 zile 

inainte de data de plecare; 

• Conditii de anulare conform cu cele de 

inscriere 
 

A H G  W A R I D I  H O T E L  4 *  

AHG Waridi se afla la 1 minut distanta 

de plaja cu nisip fin.  Hotelul dispunde 

de spa si centru wellness, piscina, 

restaurant, 2 baruri. Camerele sunt 

dotate cu aer conditionat, facilitati 

pentru prepararea ceaiului si a cafelei, 

baie cu dus. 

Hotelul din lantul AHG Hotels se afla la 

40 de km distanta fata de aeroport si 50 

de km distanta fata de Stone Town. 

 

 

B L U E B A Y  B E A C H  R E S O R T  

A N D  S P A   5 *  -  S U P L I M E N T  

4 9 5  E U R O / A D T / S E J U R  

Cu o priveliste minunata catre Oceanul 

Indian, hotelul Blue Bay Resort se afla la 

1 minut de plaja cu nisip fin din 

Kiwengwa. Hotelul dispune de 

restaurant, bar si piscina. Hotelul pune 

la dispozitia oaspetilor: teren de tenis, 

barca cu vasle, centru de inchiriere 

biciclete. 

 


