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Zanzibar 9 dni 
 

Individualna ponudba  

 

 
 
Zanzibar je pravi posladek, vedno z ravno pravim dotikom eksotike in mnogimi skrivnostmi za prenekaterim 

ovinkom. Vstop v drug svet razkrije še eno poglavje tako afriške kot svetovne zgodovine in seveda ponudi tudi tisti 

prislužen približek raja s tropskimi plažami in pravim počitniškim vzdušjem! 
 

Odhodi v 2017: po želji  
 

Stil: Individualno potovanje 

 
1. dan LJUBLJANA – Istanbul- ZANZIBAR. Odhod iz ljubljanskega letališča in polet preko vmesnega letališča v 

Istanbulu proti letališču Zanzibar International. Po prihodu vožnja do hotela v mestu Stone Town. Namestitev v 
hotelu in nato celodnevni ogled mesta.  (letalo, H) 

 

2. dan ZANZIBAR – ŽELENI RESORT.  Zajtrk. Transfer in nadaljevanje poti do izbranega hotela na plaži. 
Polpenzion. V času nastanitve v želenem hotelu se lahko odločite za katerega od spodnjih izletov (izleti niso vključeni 

v ceno- doplačilo po želji) : 
- SPICE TOUR: obisk plantaž začimb in eksotičnega sadja.  

- JOZANI FOREST: obisk gozda Jozani, znanega po rdečih opicah in sprehod po visečem mostu.  

- PRISON ISLAND TOUR  
- DOLPHIN TOUR: obisk ribiške vasice in plavanje z delfini ter snorkljanje.  

- IZLET/SAFARI OPAZOVANJA DELFINOV: Celodnevni izlet z ladjo. Snorlkjanje in opazovanje delfinov, kosilo na 
odmaknjenih plažah.  

 
Lahko se odločite tudi za kombinacije teh ogledov: 

Dolphin tour and Jozani forest  

City and prison Island tour  
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3. – 8. dan. POČITNICE V IZBRANEM RESORTU NA BAZI POLPENZIONA. 

 

9. dan ZANZIBAR  – LJUBLJANA. Zgodaj zjutraj vožnja na letališče in polet preko vmesnega letališča proti Brniku 
kamor je prihod še pozno popoldan istega dne. (letalo)  

 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi je: od 960,00eur 
  
 

 
Cena vključuje: 

- 1x Nočitev z zajtrkom v hotelu v Stone Town 

- Vodeni izlet v Stone Town 
- 7x polpenzion v izbranem hotelu na plaži 

- Transfer na relaciji letališče – hotel v mestu 
- Transfer na relaciji hotel v mestu – hotel na plaži 

- Transfer na relaciji hotel na plaži - letališče 

 
 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- vizum za Tanzanijo – na kraju samem: 50 USD, 

- izstopna taksa iz Zanzibarja – na kraju samem: okvirno 5 USD. 
 

Doplačila po želji:  

- letalska vozovnica 
- navedeni izleti  

- odstopnina v primeru višje sile: 5 % vrednosti potovanja, 
- napitnine  

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
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DRUGI PODATKI: 

VIZE: Vizum za Tanzanijo dobimo na mejnem prehodu. Potrebujemo najmanj še 6 mesecev veljaven potni list.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 

1000 Ljubljana, telefon: 01 586 39 00, e-pošta: info@zdravinapot.si. Za več informacij obiščite: www.zdravinapot.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.  

 
MINIMALNO ŠT OSEB: 2 

PRIPRAVA POTOVANJA: 13. december 2016. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.  
 

LEGENDA za vrsto storitev in namestitev::   
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 

H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, 

večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice  PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina      

H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 
 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi 

potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi 
ocene lokalnih partnerjev. 
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