
 

 

Jesenske počitnice na Zanzibar-ju 8 dni   
 

Individualno potovanje  
Termin potovanja, iz Ljubljane: 23. okt - 30. okt 

 

Pomislite na Zanzibar in ne morete si pomagati pred seboj imeti slike o deviških plažah z njihovim neokrnjenim 
belim peskom, bleščečo turkizno modro barvo Indijskega oceana in bujno tropsko vegetacijo, ki ustvarjajo čarobnost 

lepote in miru. Enako privlačno je morsko življenje, ki cveti pod mlačnimi oceanskimi vodami ali favno gozdnega 
rezervata Jozani s prebivalci rdečih opic in še veliko več. 

 

Zanzibar, ki ga vidite danes, je poleg močnih vplivov svahilija edinstven v vseh pogledih, od njihove kuhinje do 
semantike, sadja in začimb, slogov pohištva, tkanin, čudovitih ročno izdelanih artefaktov in nakita, ki jih najdete v 

njihovih majhnih trgovinah z duko in seveda, naravna čudesa, ki ga ločujejo od katere koli druge otoške obmorske 
destinacije v Afriki.  

 
Pravi čas za obisk Zanzibarja je med junijem in oktobrom, ko je vreme prijetno toplo in suho - če pa lahko 

prenašate vročino, boste morda želeli obiskati v priljubljenem obdobju od decembra do februarja, ki vam omogoča, 

da se izognete deževni dobi; potapljanje je v tem času še posebej dobro ob južni obali otoka. 
 

Podarite si prislužen približek raja s tropskimi plažami in pravim počitniškim vzdušjem! 

 

 

1. dan LJUBLJANA – ZANZIBAR. Zbor potnikov na letališču Ljubljana. Sledi polet v obmorski raj - na Zanzibar!. 

Po prihodu in ureditvi vseh vstopnih formalnosti imate srečanje z lokalnim voznikom. Zanzibar je že dolgo znan kot 

otok začimb, katerih pridelavo na veliko so začeli omanski sultani v 17. stoletju. Še vedno je otok poln teh začimbnih 
plantaž, ki jih lahko opazujeta na poti. Nageljnove žbice, cimet, muškatni orešček, poper, žafran ... Vse to in še več 



 

 

zelo dobro uspeva v značilnem tropskem podnebju Zanzibarja. Na poti lahko spoznate tudi del temnejše plati afriške 
zgodovine. Otok je bil namreč nekoč središče trgovine s sužnji ... Prispete do male vasice na severu, vašega pravega 

malega raja Nungwi. Si zdaj morda že prepevate tisto znano pesmico o Zanzibarju? Naj samo namignemo: "… palme, 
banane in kokos, otok cvetoč ..." Res je tako, morda še lepše? Zdaj se začne tisti pravi tropski užitek, počitnice so 
tu! Nočitev. Predvideni izbrani hoteli. (letalo, H)  

Riu Palace Zanzibar 5*, dvoposteljna suita courtyard view – več tukaj, all inclusive 
All Inclusive z zasebnimi terasami s pogledom na Indijski ocean ponuja zunanji bazen, zasebno plažo z opremo za vodne 
športe, potapljaški center in spa z masažami ter s parno kopeljo. S pijačami postrežejo v baru na plaži in na terasi s 
pogledom na sončni zahod. Na voljo je all inclusive, kjer lahko uživate v samopostrežnem zajtrku s predstavitvijo kuhanja, 
obiščete 2 tematski restavraciji z izbranimi jedmi in uživate v najboljših prigrizkih ter predjedeh v barih s fantastičnimi 
koktajli. Brezplačen WiFi je dostopen v vseh predelih. Na razpolago za uporabo so kajaki in supi. Prav tako lahko uživate 
v dejavnostih in v predstavah ter glasbi v živo. 

 

Royal Zanzibar Beach Resort 5*, delux dvoposteljna soba – več tukaj, all inclusive 
leži neposredno na beli peščeni plaži s koralnim grebenom. Ponuja tropske vrtove s 4 zunanjimi bazeni in objekte za 
vodne športe. Letovišče je zasnovano v sodobnem zanzibarskem slogu. Vsaka od 2 restavracij nudi raznoliko kulinariko. 
Mednarodni zajtrk je na voljo v restavraciji Spices, svežo lokalno morsko hrano pa strežejo v restavraciji Samaki. Coco 
Bar čez dan ponuja lahke prigrizke in pijače. 

 

DoubleTree by Hilton – Nungwi 4*, standard dvoposteljna sea view soba – več tukaj, polpenzion 
leži na peščeni plaži na severnem koncu Zanzibarja. Središče vasi Nungwi je od letovišča DoubleTree Resort by Hilton 
Zanzibar - Nungwi oddaljeno le 5 min hoje. Sredi bujnih tropskih vrtov najdete zunanji bazen z barom, do katerega lahko 
priplavate. Ponujajo tudi zanimive pakete, za bolj aktiven dan pa lahko uživate v ribolovu, potapljanju z masko ali jeklenko 
in vožnji s štirikolesnim vozilom. 

 
Sandies Baobab Beach 4*, superior dvoposteljna soba – več tukaj, all inclusive 
se nahaja v kraju Nungwi ter ponuja klimatizirane sobe. Na voljo sta tudi zasebna plaža in zunanji bazen. V restavraciji 
v sklopu hotela se lahko okrepčate z mednarodnimi in sredozemskimi jedmi. Brezplačen WiFi je dostopen v javnih 
predelih.V bližini hotela Sandies Baobab lahko uživate v potapljanju z masko in drugih aktivnostih. 

 

The Z 4*, sea view standard dvoposteljna soba – več tukaj, samo zajtrk 
se nahaja ob plaži Nungwi in ponuja neskončni bazen, spa, restavracijo s pogledom na Indijski ocean ter bar. V 
restavraciji Saruche vam postrežejo z afro-evropsko kulinariko. Pri informacijskem pultu The Mrembo vam lahko 
organizirajo različne izlete. 

 

 
 

3. – 6. dan ZANZIBAR – prosto za počitnice. Prosti dnevi za uživanje na rajskih plažah Zanzibarja. Nastanitev 

in nočitev. Po želji vam lahko organiziramo fakultativne dnevne izlete oz. je to možno tudi na licu mesta (za doplačilo). 
(H) 

 

https://www.riu.com/en/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=XZN
https://www.riu.com/en/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=XZN#rooms-grid
https://www.royalzanzibar.com/
https://www.royalzanzibar.com/accommodation
https://www.hilton.com/en/hotels/znzdtdi-doubletree-resort-zanzibar-nungwi/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6ZNZDTDI
https://www.hilton.com/en/hotels/znzdtdi-doubletree-resort-zanzibar-nungwi/rooms/
https://baobabzanzibar.sandies-resorts.com/
https://baobabzanzibar.sandies-resorts.com/rooms-suites/
https://www.thezhotel.com/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=google-local-listing
https://www.thezhotel.com/rooms-suites/garden-sea-view-rooms


 

 

7. in 8. dan ZANZIBAR – LJUBLJANA.  Zajtrk. Zapustite vaš raj in se počasi vrnete nazaj v resničnost. V skladu 
z vašim letom vas odpeljejo na letališče Zanzibar, od koder imate polet nazaj proti Ljubljani. (Z, letalo) 

 

Cena na osebo v hotelu Riu znaša:                                      od   1.890 EUR 
Cena na osebo v hotelu Royal znaša:                            od   1.940 EUR 
Cena na osebo v hotelu Sandies znaša:                            od   2.060 EUR 
Cena na osebo v hotelu Hilton znaša:                            od   1.860 EUR 
Cena na osebo v hotelu Z znaša:                                       od  1.910 EUR 
 
Cena vključuje: čarter letalski prevoz iz Ljubljane po programu (prtljaga vključena), letališke takse in pristojbine, 
7x nočitev v  izbranem hotelu, prehrana po programu, prevoz s klimatiziranim vozilom letališče – hotel – letališče na 

Zanzibarju, stroške organizacije potovanja. 
 

Obvezna doplačila (na osebo):  

- vizum za Tanzanijo, na kraju samem: okvirno 50 USD. Hotelska taksa 1-2 eur na osebo na dan. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- fakultativni izlet v: mesto, Zaporniški otok in Začimbni vrt: od 72 USD, 

- fakultativni izlet v: Jozani gozd in delfini tura: od 68 USD, 

- fakultativni izlet: Safari Blue: od 90 USD. 
 

Doplačila po želji:  
- odstopnina v primeru višje sile: 4,22 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Vizum za Tanzanijo dobite na mejnem prehodu na letališču Zanzibar. Potrebujete najmanj še 6 mesecev 
veljaven potni list od konca potovanja, in vsaj dve prazni strani za žig in vizo. Ali prek spleta izpolnite e-

viza formular (https://eservices.immigration.go.tz/visa). Le tega je potrebno izpolnit vsaj 7-10 dni pred odhodom. 
Več informacij najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/drzave/tanzanija/  

 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 

vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  
 

V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur na rezervacijo.  

 
MINIMALNO ŠT OSEB: 2. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 07.09.2021 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.  
 

 

 
 
 
 

https://eservices.immigration.go.tz/visa
https://www.gov.si/zbirke/drzave/tanzanija/
http://www.nijz.si/

