
Zanzibar
Den tropiska kryddön Zanzibar ligger i Indiska Oceanen utanför Tanzanias kust. 
Det som lockar med denna ögrupp är  dem kritvita sandstränderna med sina fan-
tastiska korallrev. Här kan man ägna sig åt spännande sportaktiviteter och skö-
na dagar på stranden, men vi rekommenderar också ett besök i historiska Stone 
Town. I denna kulturrika stad finns mycket att upptäcka och se för den nyfikne. 

Dag 1 Ankomst Zanzibar  
Välkommen till Zanzibar! Vår engelsktalande chaufför möter oss med öppna 
armar på flygplatsen och kör oss till hotellet som ligger i den sydöstra delen 
av ön. Förutom sina vita stränder så är ön är känd för sina kryddgårdar där 
kryddnejlika, muskot, citrongräs, chili, peppar, kanel och många andra kryd-
dor odlas. Här finns också den mytomspunna Stone Town, där tiden tycks 
stå still och Prison Island som ligger strax utanför, det var en gång var en 
fängelseö för slavar som misskött sig. Vi kommer fram till vårat hotell som 
ligget inbäddad i en vacker, botanisk trädgård. Här finns en otrolig flora och 
fauna att upptäcka. Ett perfekt ställe för avkoppling. På hotellområdet finns 
det förutom tre restauranger som erbjuder lokala läckerheter, en stor pool 
och ett lyxigt SPA för total avkoppling. Till kvällen njuter vi en välsmakande 
middag på hotellet.
Hotell: Breezes Beach Club & Spa
Måltider: Middag
Dag 2 - 4    Lediga dagar på Zanzibar
Fyra sköna, lediga dagar på ön! Vi kan snorkla i de mäktiga reven som ligger 
precis utan hotellet elller upptäcka ön på cykel. Hela Zanzibar kantas av ett 
vackert korallrev som är perfekt för snorkling och har en härlig vit strand för 
sol och bad. På ön finner vi en familj av jättesköldpaddor, som importerats 
från Seychellerna i slutet av 1900-talet. Zanzibar är full av aktiviteter och 
äventyr att välja mellan, vi kan bland annat göra en heldagsutflykt med en 
dhow, som är en enkel traditionell segelbåt som de arabiska handelsmännen 
reste med till Zanzibar. Eller varför inte besöka fiskebyn Kizimkazi med dess 
fantastiska moské och när ni ändå är här så finns även möjligheten att simma 
med delfiner i deras naturliga miljö. Att upptäcka Zanzibars livliga marknad, 
slingrande gränder, katedraler och oräkneliga moskéer är ett måste. Här hit-
tar vi massor av trevliga butiker med vackra souvenirer och hantverk. Vid 
besök på en kryddodling kan vi lära oss mer kryddornas speciella egenskaper 
och ursprung, deras användning i matlagning, kosmetik och som läkemedel. 
Aktiviteter och utflykter är för egen kostnad och kan bokas antingen på plats 
eller i förväg.
Hotell: Breezes Beach Club & Spa
Måltider: Frukost, middag
Dag 5 Avresa Zanzibar
Idag har detta magiska äventyr tyvärr nått sitt slut. Efter ännu en välsma-
kande frukost på hotellet så har det blivit dags att packa ihop och checka ut. 
Med en väska fullproppad av nya, härliga upplevelser och minnen så kör vår 
lokal chaufför oss tillbaka till flygplatsen. På flygplatsen säger vi hejdå och 
påbörjar vår resa hem igen. 
Hotell: -
Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa Hemresa Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Dag 1 Dag 5 4 Pris från 4 650 kr  -

Priser varierar beroende på månad. Vänligen kontakta Thabela Travel för bekräftat pris.

I priset ingår:
• Transport flygplats hotell flygplats.
• 4 nätter på 5* Breezes Beach Club & Spa i ett standardrum inklusive frukost och middag.

I priset ingår ej: 
• Flyg, flygplatsskatter eller eventuella visumsavgifter.
• Måltider som inte anges i resebeskrivningen.
• Måltidsdryck.
• Aktiviteter och utflykter.
• Dricks.
• Reseförsäkring.
• Avbeställningsskydd.

Det finns möjlighet att antingen korta ner eller att förlänga denna tilläggsresa, vänligen kontakta oss vid förfrågan.

Ett flygtilägg kan tillkomma beroende på var orginalresan slutar och hur nära inpå avresa som tilläggsresan bokas,
vänligen kontakta Thabela Travel för vidare information om detta.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli
strandsatta.

Vänligen ta del av våra bestämmelser och villkor innan ni går vidare med en bokning.
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