
 

 

Poročno potovanje Zanzibar 8 dni   
 

Termin potovanja, iz Ljubljane: 23. okt - 30. okt 
 
Zanzibar obljublja bogato, romantično doživetje za tiste avanturistične pare, ki si želijo poročno potovanje na 
eksotični lokaciji. Se nahaja približno 35 km od vzhodne obale Tanzanije, je arhipelag, ki ga sestavljajo glavni otok 

Unguja (splošno znan kot Zanzibar), otok Pemba, ki slovi po globokomorskem ribolovu, ter približno 50 manjših 
okoliških otokov in koralnih grebenov. Priložnost, da podoživita čarobnost iz davnih časov, je lahko vajina, kjer skupaj 

s svojim zakoncem odplujeta s trga Kilele v tradicionalnem lesenem Dhowu na nekatere majhne otoke ob Stone 

Townu. Med eksotičnimi poročnimi potovanji na Zanzibarju ne zamudite priložnosti, da poizkusite lokalne specialitete, 
kot so hobotnica na palčki, sok sladkornega trsa, sveže kokosovo mleko in pica Zanzibar (kar pravzaprav sploh ni 

pica). 
 

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

prenašate vročino, boste morda želeli obiskati v priljubljenem obdobju od decembra do februarja, ki vam omogoča, 
da se izognete se deževni dobi; potapljanje je v tem času še posebej dobro ob južni obali otoka. 

 

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. 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, medeni tedni so tu! 
Nočitev. Naši izbrani top-3 hoteli. (letalo, H) 

Elewana Kilindi Zanzibar - Adults Only 5*, luxury villa s privat bazenčkom – več tukaj, all inclusive 
ob samotni plaži Kendwa na severozahodni obali in ponuja luksuzno nastanitev, spa ter neskončni bazen. Kilindi Zanzibar, 
sestavljajo paviljoni z belimi kupolami, postavljenih na 50 hektarjih bujnih tropskih vrtov, je redkost v svetu luksuznih 
butičnih hotelov. Prvotno zasnovana za Bennyja Anderssona - enega od članov pop skupine ABBA. Bele vile imajo teraso, 
zaseben bazenček in bivalni prostor na prostem. Nastanitev ponuja različne možnosti za prehrano, od zasebne večerje 
v vaši vili do večerje na plaži, v restavraciji ali ob bazenu. Aktivnosti v okolici vključujejo ribolov, potapljanje z masko, 
potapljanje z jeklenko in vožnja s kanujem. 

Nungwi Dreams 5*, villa beach front – več tukaj, all inclusive 
je luksuzni butični hotel v slogu letovišča, ki se nahaja na severni konici Nungwija, najvišje ocenjene in najbolj 
nedotaknjene plaže na otoku Zanzibar. Nahaja se stran od vrveža, ponuja osamljeno in razkošno skrivališče z 
neposrednim dostopom do plaže in osupljivim razgledom na otok. Nudi zunanji bazen z razgledom na Indijski ocean, 
brezplačno zasebno parkirišče, fitnes ter bar. Nastanitev ponuja teraso za sončenje. Območje je priljubljeno za 
snorkljanje in ribolov. Med sončnim sprehodom po nedotaknjenih plažah z belim peskom, do katerih lahko dostopate 
neposredno iz hotela, se čudite sončnim zahodom.  

 
Zanzi Resort 5*,  ocean front villa z dostopom do oceana – več tukaj, polpenzion 
Letovišče Zanzi stoji ob obali Indijskega oceana, 15 km od starega jedra mesta Stone Town. Ponuja vile in bungalove z 
zasebnim vzdušjem. Vile se nahajajo ob morju in nudijo lastno teraso z bazenom, bujen tropski vrt ter paviljonček z 
mrežo proti komarjem. Pripravljajo lokalne in mednarodne jedi ter sveže morske specialitete, zelenjavo in začimbe pa 
pridelajo na domačem ekološkem vrtu. Privoščite si lahko masažo ob morju in uživate v vodnih športih. Pri informacijskem 
pultu lahko brezplačno najamete kolo in se dogovorite za različne izlete. 

 

 
 

2. – 7. dan ZANZIBAR – prosto za medene počitnice. Prosti dnevi za medeno uživanje na rajskih plažah 
Zanzibarja. Nastanitev in nočitev. Po želji vam lahko organiziramo fakultativne dnevne izlete (za doplačilo). (H) 

 

https://www.elewanacollection.com/kilindi-zanzibar/at-a-glance
https://www.elewanacollection.com/kilindi-zanzibar/rooms
https://www.nungwidreams.com/
https://www.nungwidreams.com/beach-front-room
https://www.zanziresort.com/
https://www.zanziresort.com/rooms-zanzibar


 

 

8. dan ZANZIBAR – LJUBLJANA.  Zapustite vaš raj in se počasi vrnete nazaj v resničnost. Odpeljejo vas na 
letališče Zanzibar v skladu z vašim letom, od koder imate polet prek vmesnega letališča nazaj proti Ljubljani. (letalo) 

 

Cena na osebo Kilindi znaša:                                       od   3.690 EUR 
Cena na osebo Dreams znaša:                                      od   2.520 EUR 
Cena na osebo Zanzi znaša:                                       od   3.060 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.  
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