
FAKULTATIVNÍ VÝLETY ZANZIBAR
S ŘIDIČEM/ PRŮVODCEM V ANGLICKÉM JAZYCE

....................................................................................................................................

1. Prison island
Orientační popis výletu: Ostrov Prison Island leží na dohled od hlavního města Zanzibaru - Stown Town.

Je známý především díky ruině bývalého vězení a opravdu nádherné pláži. Ostrov mimo jiných zvířat

obývají i mírumilovné želvy obrovské. Pokud tedy chcete obdivovat tyto obry ve svém přirozeném

prostředí, je to skvělá volba na výlet. Projděte se stezkou na ostrově a poznejte místní bohatou faunu a

flóru. Na ostrově si můžete zakoupit oběd. Cesta lodí na ostrov vězňů trvá přibližně 20 minut.

Cena výletu zahrnuje: transfer z / do hotelu, zpáteční transfer lodí, anglicky hovořící průvodce, vstupné,

vybavení na šnorchlování ( maska, ploutve ), ovoce, soft drinks

Ceny  ( USD / osoba )

1 osoba  - $160.00pp

2 osoby  - $90.00pp

3 osoby  - $75.00pp

4 osoby  - $75.00pp

5-9 osob - $65.00pp

10 a více  - $58.00pp

....................................................................................................................................

2. Historické město Stone Town
Orientační popis výletu: Jedná se asi o 3 hodinovou pěší procházku centrem města. Příležitost poznat

historické památky a život ve městě. Během procházky navštívíte Národní muzeum, arabskou pevnost,

projdete úzkými uličkami , zastavíte se u domu, kde se narodil zpěvák Freddie Mercury. Navštívíte také

tržiště a budete mít příležitost zakoupit si suvenýry.

Cena výletu zahrnuje: anglicky hovořící průvodce, zpáteční transfer do hotelu a prohlídku historického

centra města Stone Town, nápoje, ovoce
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Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $130 .00pp

2pax - $69.00pp

3pax - $55.00pp

4pax - $47.00pp

5-9pax - $40.00pp

10 and above - $37.00pp

Doporučujeme v jeden den zkombinovat návštěvu Stone Town a Prison Island:

Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $200.00pp, 2pax - $110.00pp, 3pax - $95.00pp, 4pax - $88.00pp, 5-9pax - $80.00pp

10 and above - $73.00pp

...............................................................................................................................

3. Zahrada  koření  - Abeid Spice Garden

Orientační popis výletu: Hřebíček a Zanzibar patří neodmyslitelně k sobě. Vývoz tohoto aromatického

koření patří již několik desetiletí k hlavním vývozním komoditám Zanzibaru. Na Zanzibaru vám ukážeme,

jak se toto koření pěstuje. Překvapí vás krásný květ samotného hřebíčku a nezapomenutelná vůně.

Navštivte s námi farmu s kořením a podívejte se jak kvete ananas, vanilka, pepř, kardamon, tropické ovoce

rambutan, papája a v závěru se dozvíte jak je to s Chanelem No.5.

V rámci výletu vás čeká komentovaná prohlídka v zahradách s kořením. Délka výletu je asi 3 hodiny.

Cena výletu zahrnuje: anglicky hovořící průvodce, zpáteční transfer do hotelu, africký oběd, ovoce, soft

drinks

Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $120.00pp

2pax - $65.00pp

3pax - $50.00pp

4pax - $42.00pp

5-9pax - $35.00pp

10 and above - $29.00pp
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4. Národní park Jozani a motýlí centrum

Orientační popis výletu: Národní park Jozani je posledním zachovalým pralesem na ostrově Zanzibar.

Dnes je domovem mnoha zvířat a endemitů, jako jsou červené opice guerézy, mangusty, modré opice,

daman pralesní, prase štětinaté, cibetka a dva druhy antilop. Při cestě do Národního parku navštívíme

motýlí farmu, kde se seznámíte se živote motýlů od kukly až v krásného motýla.

Cena výletu zahrnuje: anglicky hovořící průvodce, zpáteční transfer do hotelu, vstup do národního parku

Jozani a motýlího centra.

Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $177.00pp + US$10(Entry fees)

2pax - $99.00pp + US$10(Entry fees)

3pax - $119.00pp + US$10(Entry fees)

4pax  - $63.00pp + US$10(Entry fees)

5-9pax -$55.00pp + US$10(Entry fees)

10 and Above - $51.00pp + US$10(Entry fees)

5. Šnorchlování na soukromém ostrově Mnemba

Orientační popis výletu: Ostrov Mnemba na severovýchodě Zanzibaru je obklopen hustým korálovým

útesem, který měří několik kilometrů. Na ostrov se jede přibližně 20 minut lodí z oblasti Nungwi. Jako

mořská rezervace je velice populárním místem pro šnorchlování a potápění. Na zdejších korálech zde žije

více než 600 druhů ryb a mořských živočichů. Vzácně se zde objevují i ohrožené želvy zelené, delfíni a

sezónně i žralok velrybí. Ostrov je v soukromém vlastnictví, není dovoleno vstupovat na pláž.  Jedná se o

celodenní výlet.

Cena výletu zahrnuje:  transfer z / do hotelu, zpáteční transfer lodí, anglicky hovořící průvodce,vstupní

poplatek,  vybavení anna šnorchlování ( maska, ploutve ), oběd, ovoce, soft drinks
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Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $175 .00pp
2pax - $102.00pp
3pax - $95.00pp
4pax - $89.00pp
5-9pax - $86.00pp
10 and above - $83.00pp

....................................................................................................................................

6. Safari Blue

Orientační popis výletu: Safari Blue Tour v zanzibarský celodenní výlet číslo jedna. Začíná v rybářské

vesnici Fumba, jihozápadní pobřeží ostrova, hlavní atrakcí je plachtění na tradiční lodi dhow, koupání a

šnorchlování na korálových útesech. K obědu budete mít možnost ochutnat mořské plody. Po obědě
zastávka na  ostrově Kwale, kde bude krátká prohlídka starověkého stromu baobab.Na cestě zpět na pláž
Fumba budeme mít opět možnost kpupat se v  přírodním bazénu v blízkosti ostrova Kwale, konec výletu je

kolem 16:00,

Cena zahrnuje: transfer z / do hotelu, plavba lodí, anglicky hovořící průvodce,vstupní poplatek,  vybavení

na šnorchlování ( maska, ploutve ), oběd, ovoce, soft drinks

Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $225 .00pp

2pax - $141.00pp

3pax - $116.00pp

4pax - $103.00pp

5-9pax - $95.00pp

10 and above - $87.00pp
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7. Výlet za delfíny / Kizimkazi Dolphin Search

Orientační popis výletu: Tento půldenní výlet do rybářské vesničky Kizimkazi na jihu ostrova umožňuje

během plavby lodí pozorovat delfíny a plavat v jejich blízkosti. Historická vesnička Kizimkazi je známá také

svou mešitou z 12. století.

Cena zahrnuje: transfer z / do hotelu, plavba lodí, anglicky hovořící průvodce,vstupní poplatek,  vybavení

na šnorchlování ( maska, ploutve ), oběd, ovoce, soft drinks

Ceny  ( USD / osoba )

1pax - $240 .00pp
2pax - $120.00pp
3pax - $85.00pp
4pax - $65.00pp
5pax-11- $57.00pp
10 and above - $51.00pp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5


