Zanzibar i słynne Leven Bank
Nurkowa przygoda na idyllicznej wyspie przypraw…
Termin wyjazdu
Cena imprezy
Główne atrakcje

21.03 – 29.03.2021 Bez testu COVID-19!
9.290,00 PLN

v szansa na zobaczenie rekina wielorybiego i mant!
v bogaty program wycieczek lądowych
v duża różnorodność ryb rafowych, żółwi, barrakud, muren cętkowanych
v szmaragdowy ocean i barwne rafy koralowe
v śnieżnobiałe plaże z piaskiem miękkim jak puder
v cudowny klimat i gościnni mieszkańcy
v wyspa przypraw pachnąca goździkami, cynamonem i pieprzem...
Raj nie tylko dla plażowiczów i płetwonurków ale także dla Kitesurferów!

Opis wyjazdu

Magia kontynentu afrykańskiego właśnie tutaj objawia się najbardziej
spektakularnie. Niewiarygodnie turkusowy kolor Oceanu Indyjskiego i biały
piasek koralowych plaż – to wizytówka Zanzibaru. Nazywany Wyspą Przypraw,
jest archipelagiem tropikalnych wysp będących częścią Tanzanii i leży tylko 2550 km od jej wybrzeża. Zanzibar jest wyspą posiadającą niezwykle piękne i
bogate rafy koralowe. Występująca tam fauna i flora jest typowa dla
okołorównikowych rejonów Oceanu Indyjskiego. Jej bogactwo i niezwykła
różnorodność przyciągają na wyspę zarówno doświadczonych nurków, jak i
początkujących w odkrywaniu tego podwodnego świata turystów. Wspaniałego
obrazu dopełniają tradycyjne łodzie dhow, które wydają się być zawieszone na
wodzie, oraz malownicze sylwetki Masajów, którzy w swoich barwnych szatach
pilnują bezpieczeństwa turystów. Pełna egzotyka, nieziemskie krajobrazy,
wspaniała przyroda i bardzo wysoki standard hoteli to idealna wakacyjna
propozycja dla urodzonych podróżników, ciekawych świata niespokojnych
duchów, a także miłośników pięknych plaż i rodzinnego wypoczynku w
fascynujących miejscach.
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Ramowy program imprezy*

21.03 (niedziela)

Zbiórka na lotnisku w Katowicach na 2 godziny przed wylotem (lot bezpośredni),
Oficjalne rozpoczęcie imprezy,
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Wylot na Zanzibar (czas lotu ok. 8 godzin),
Lądowanie na Zanzibarze w godzinach wieczornych,
Transfer do hotelu (ok.1 – 1,5h), zakwaterowanie w pokojach,
Kolacja, czas wolny.

22-26.03
(poniedziałek - piątek)

Śniadanie,
Ok. godziny 08:00 transfer do bazy nurkowej, czas na przygotowanie sprzętu,
2 nurkowania dziennie z łodzi,
W programie także 1 dzień nurkowy na słynnych rafach Leven Banks (2 nurkowania)
oraz 2 dni nurkowe wokół wyspy Mnemba (podczas nurkowań wokół Mnemby lunch
w cenie),
Pomiędzy nurkowaniami przekąski,
Czas wolny i wybrane formy odpoczynku na łodzi,
Powrót do hotelu w okolicy godziny 15:00-16:00,
Czas wolny.

27.03 (sobota)

Śniadanie,
Półdniowa wycieczka Spice Tour: w programie jedna z największych farm rządowych
na Zanzibarze, na których uprawia się goździki, wanilię, orzechy kokosowe,
kardamon, imbir, kurkumę, gałkę muszkatołową, zioła, ozdobne rośliny oraz tropikalne
owoce.
Powrót do hotelu,
Relaks na plaży i wypoczynek w resorcie.

28.03 (niedziela)

29.03 (poniedziałek)

Śniadanie,
Dzień wolny, relaks na plaży i wypoczynek w resorcie.
Wykwaterowanie z hotelu ok. godz. 13:00,
Transfer na lotnisko w godzinach wieczornych,
Odprawa paszportowo - bagażowa i wylot do Polski,
Lądowanie w Katowicach w godzinach porannych, oficjalne zakończenie imprezy.

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na
morzu.
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Opis hotelu Kiwengwa ****
Opis główny

Pięknie położony, kilka kroków od plaży z delikatnym, jasnym piaskiem
obramowanej palmami kokosowymi jest idealnym miejscem na romantyczne
wakacje we dwoje. Kompleks domków zbudowanych w afrykańskim stylu, w
zadbanym tropikalnym ogrodzie tworzy kameralną atmosferę i zapewnia
prywatność. W ogród wkomponowano ładny basen, z którego można
podziwiać widok na ocean. Hotel znany jest z dobrej kuchni, lokalne potrawy
to raj dla miłośników egzotycznej kuchni. Hotel zlokalizowany jest ok. 1 km od
wioski KIWENGWA; oraz ok. 50 km od lotniska na Zanzibarze.
Obiekt czterogwiazdkowy, zbudowany w stylu afrykańskim, 104 pokoje, 4
jednopiętrowe budynki i 10 parterowych bungalowów, przestronne lobby,
całodobowa recepcja, 2 restauracje: główna - dania w formie bufetu, kuchnia
międzynarodowa, restauracja Blue Blue przy plaży - á la carte, owoce morza
(dodatkowo płatna, wymagana wcześniejsza rezerwacja), bar w lobby, bar
przy basenie; butik z pamiątkami, biżuterią i odzieżą; bezpłatny internet
bezprzewodowy w lobby; brak możliwości płatności kartami kredytowymi.
Na terenie obiektu funkcjonuje basen, słodka woda, ok. 200 m², gł. 0,7-2,2 m,
wydzielona część dla dzieci, przy basenie bezpłatne leżaki, materace i
ręczniki; kort tenisowy z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu, siatkówka plażowa,
siłownia, animacje sportowo-rekreacyjne; za opłatą: sporty wodne na plaży
(kitesurfing);
Wyżywienie All Inclusive: śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.30-14.30), kolacja
(19.30-21.30) w formie bufetu w restauracji głównej; kawa i herbata, napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze w lobby (10.00-23.00);
napoje serwowane w szklankach; 1 kolacja w każdej z restauracji á la carte
(napoje dodatkowo płatne).
Serwis plażowy i Wi-Fi w cenie pobytu.

Pokój

2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 30 m², zadbany, urządzony w
afrykańskim stylu, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic,
wc, suszarka), moskitiera, lodówka (bezpłatnie butelka wody na powitanie);
bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem,
bezpłatny sejf; balkon lub taras (stolik i krzesełka), widok na ogród; widok ma
morze za dopłatą. Możliwość zarezerwowania pokoju typu Suite – szczegóły u
organizatora.
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Opis nurkowania na Zanzibarze
Podwodna przygoda w gigantycznym akwarium, które tworzy Atol Mnemba.
Podczas nurkowania, czekają na Ciebie wspaniałe rafy koralowe, ogromne
ławice wielobarwnych ryb, największe na świecie rekiny, trzy gatunki delfinów,
zagrożone żółwie i cała moc podwodnych atrakcji. Atol Mnemba położony jest
zaledwie 20 minut drogi łodzią, przy północno-wschodnim wybrzeżu
Zanzibaru, naprzeciw Matemwe Beach. Atol tworzy swoiste akwarium,
obfitujące w liczne gatunki podwodnych stworzeń oraz wspaniałą rafę
koralową. Podczas nurkowania i snurklowania masz szansę zobaczyć
olbrzymie żółwie, delfiny, rekiny oraz niesamowite ławice wielobarwnych ryb.
Wyspa i rafy zostały objęte ochroną rezerwatu morskiego, ponieważ są m.in.
miejscem gniazdowania zagrożonych zielonych żółwi, życia trzech gatunków
delfinów oraz rekinów wielorybich, największych na świecie. Nurkowanie w
wodach atolu Mnemba to jedno z najlepszych wspomnień z Zanzibaru, które
na długo pozostanie w pamięci….
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Cena imprezy

\

Warunki rezerwacji
Płatności

Cena imprezy zawiera:

Cena imprezy nie zawiera:

v przelot na trasie Katowice – Zanzibar Katowice,
v zakwaterowanie 7 noclegów w hotelu Kiwengwa
Beach Resort **** w pokoju DBL, oparciu o
formułę wyżywienia All Inclusive,
v 2 nurkowania dziennie (przez 5 dni) z
tradycyjnej łodzi dhow. 1 dzień nurkowy na
słynnej rafie Leven Banks oraz 2 dni nurkowe
wokół wyspy Mnemba. W cenie pakietu: pitna
woda, przekąski, butle oraz balast, opieka
lokalnego przewodnika nurkowego. W trakcie
nurkowań na Atolu Mnemba lunch oraz wstęp do
PM w cenie,
v wycieczka lądowa Spiece Tour – zgodnie z
opisem,
v sprzęt nurkowy – butla 12l (ładowana
powietrzem), balast,
v
opiekę
anglojęzycznego
przewodnika
nurkowego,
v transfery: lotnisko - hotel - lotnisko oraz hotel baza nurkowa - hotel,
v ubezpieczenie podstawowe KL + NNW + bagaż,
v obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

v dopłaty za pokój typu Suite,
v dopłaty za wylot z Warszawy
590zł/osoba,
v wizy – koszt 50$,
v podatku turystycznego płatnego w
hotelu 1USD/dzień,
v dodatkowych nurkowań,
v świadczeń nie wymienionych w
programie,
v napiwków dla obsługi,
v wydatków własnych,
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz od
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie
także
w
następstwie
sytuacji
związanych z COVID-19 – dostępne u
organizatora.

v Zaliczka: 3.000,00zł w dniu dokonania rezerwacji,
v Dopłata pozostałej kwoty na 35 dni przed wyjazdem.
Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których
dokonywana jest płatność.

Warunki

Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.

uczestnictwa

w

imprezach

Wymogi

v Paszport z 2 pustymi stronami ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski,
v Szczepienia: nie są wymagane; WHO zaleca szczepienia przeciw żółtej febrze, żółtaczce
typu A i B, błonicy, tężcowi i polio,
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd!

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwa9rancję ubezpieczeniową organizatora
turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 383 139 PLN, na okres 18.09 - 17.09.2021.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu
klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007.
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