cestovní agentura

BANANA TRAVEL
smluvní partner CK ESO Travel

dr. Martin Banán Chutný
666 01 - Tišnov, nám. Komenského 122
Telefon: 72 111 4444

e-mail: bananatravel@vox-cz.cz

POŠLEME VÁS NĚKAM...!

Termín

13.-22.1.2016 10 dní/9 nocí

Další termíny až do konce března na vyžádání
ZANZIBAR (nebo také UNGUJA) nazývaný OSTROV KOŘENÍ
se rozprostírá v Indickém oceánu východně od Tanzanie. Je to oblíbená
turistická destinace, a to hlavně díky nádherným bělostným plážím,
tropické přírodě, podmořskému světu a historickým památkám. Zanzibar
sice geograficky patří k Africe, číší z něj však duch orientu. Půldenní
procházka po hlavním městě Vás přenese zpět do doby, kdy tu vládl
zanzibarský sultán a kvetl obchod s otroky. Jedny z nejhezčích pláží v
Indickém oceánu, nádherná rozmanitá příroda, bohaté korálové útesy,
jihoafrická vína a velmi dobrá kuchyně Vám umožní strávit na Zanzibaru
nezapomenutelnou dovolenou.

Cena 40.990,-Kč po slevě 15 % členům ESO klubu - 13.1.-22.1.:

34.842,-Kč!

při úhradě 50% do 30.9.

Hotel: Langi Langi Bungalows *** - severní pobřeží
Stylový menší hotel s pouhými 32 pokoji s rodinou
atmosférou leží ve středisku Nungwi, 60 min. jízdy od letiště.
Hotel dýchá pravou africkou atmosférou a společné prostory
jsou vybaveny pravými starožitnostmi z dob vlády sultánů.
Vybavení: 1 restaurace, 1 bar, bazén, lehátka u bazénu,
půjčovna osušek u bazénu, WIFI internet v lobby hotelu pro
hotelové hosty zdarma, směnárna, za poplatek: prádelna,
masáže, kopírování, telefon, fax, nabídka výletů. V hotelu lze
platit embosovanou kreditní kartou. Pláž: Podél celého areálu
se rozprostírá krásná písečná pláž, která je pokrytá jemným
bílým pískem s velmi pozvolným vstupem do vody. Zábava a
sport: kuchařské lekce specializované na svahilskou kuchyni,
kajaky, za poplatek: potápěčské centrum PADI, šnorchlování, plachtění, rybaření. Fakultativní výlety. Stravování: snídaně – strava
formou bufetu. Hotel dává prostor zejména výborné svahilské kuchyni a místním specialitám, ale nabízí i mezinárodní kuchyni. Hotelová
kuchyně je proslavená na celém ostrově. Vybavení pokojů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra,
telefon, trezor, lednička, vysoušeč vlasů k zapůjčení v recepci, terasa či balkon. Výlety: Stone Town se starou čtvrtí (UNESCO), Spice
garden – plantáže s kořením, Jozani forest – prales s endemickými opicemi, Kazimkazi beach – plavání s delfíny, Safari blue – výlet lodí.
Celková cena nezahrnuje:
-vstupní vízum USD 50,- / osoba (k zakoupení po příletu na Zanzibar)
-turistickou odletovou taxu ze Zanzibaru 49,- USD / osoba
-turistická pobytová taxa 1 USD/osoba/den
-příplatky za vyšší kategorie ubytování
-příplatky za nadstandardní sedadla v letadle
-cestovní pojištění
-fakultativní výlety
Celková cena zahrnuje:
-leteckou přeprava Praha – Zanzibar – Praha s Travel Service
-letištní taxy
-transfery letiště Zanzibar – hotel – letiště Zanzibar
- 9 x nocleh v hotelu Langi Langi Bungalows 3*** v pokoji „Standard Garden“ se snídaní
-asistenci českého zástupce CA a anglicky hovořícího místního partnera na Zanzibaru
Příplatky:
-sedadla comfort class: 19.990 Kč / osoba
-pokoj „Pool View“: 4.050,- Kč / osoba
-pokoj „Sea View Suite“: 8.100,- Kč / osoba
-pokoj „Marhaba Suite“:10.800,- Kč / osoba /

Důležité:

- není potřeba žádné očkování !
- k dispozici pouze omezený počet míst na každý termín !

Záloha 50% ceny zájezdu do 30.9.2015
Doplatek celé ceny zájezdu měsíc před odletem.

INFO: BANANA TRAVEL TIŠNOV, HOT LINE: 72 111 4444

