
Luksusferie på ZanzibarLuksusferie på Zanzibar

33 898,-
Pris per person - Fra kr

12 dager
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Ønsker dere en romantisk bryllupsferie på Zanzibar eller bare en
reise spekket med luksus, så er denne ferien et opplagt valg. På
12 dager får dere både tid i Stone Town, med kulturelle impulser,
shoppingmuligheter og velduftende markeder, i tillegg til noen
nydelige dager på en av Zanzibars lekreste strender, Kendwa
Beach.

I Stone Town bor dere på Park Hyatt Zanzibar og ved Kendwa
Beach på The Zuri Zanzibar Resort - begge disse 5-stjerners
hotellene er i en klasse for seg. På The Zuri Zanzibar Resort får
dere virkelig slappe av og nyte det flotte, turkise vannet. Det er
bare å glede seg til et luksuriøst opphold på Zanzibar!

Dette er et reiseforslag. Ønsker dere flere dager på det ene eller
andre hotellet, kontakt oss slik at vi kan skreddersy reisen for
dere.

Utforske UNESCO-byen Stone Town, med sine
mange historiske bygninger

Hotellet Park Zyatt Zanzibar, som er kjent for sin
flotte utsikt over havet

Luksuriøst opphold på The Zuri Zanzibar Resort

Solrike dager ved den vakre og hvite stranden,
Kendwa Beach

https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere reiser fra Norge og setter kursen mot Zanzibar. På
veien er det et flybytte, og dere er fremme på ferieøya i
morgen.

Dag 2: Ankomst Zanzibar
Velkommen til Zanzibar! Fra flyplassen blir dere kjørt
luksushotellet i Stone Town, Park Hyatt Zanzibar - kjent
for sin fantastiske utsikt over havet. Allerede i dag
kommer dere nok til å merke den gode stemningen i
byen, og ellers kan dere slappe av på hotellet.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Park Hyatt Zanzibar

Dag 3 - 5: Stone Town
Etter en god natts søvn er dere klare til å gå på
oppdagelse i Stone Town. Det bor ca. 200.000
innbyggere i byen, og det er rikelig å se og oppleve. Gå i
de trange gatene og se alt fra palasser og moskeer til
bittesmå butikker. Enda om det er mye støy og høyt
tempo i bybildet, har Stone Town likevel en forlokkende
atmosfære.

I år 2000 ble Stone Town en del av UNESCOs
verdensarvliste som et ypperlig eksempel på en swahilisk
handelsby på Afrikas østkyst. Her merker man tydelig de
kulturelle innflytelsene fra Afrika, India og Europa, men
spesielt den arabiske kulturarven.

Historiske bygninger i Stone Town:

The House of Wonder, tidligere sultanpalass
The Palace Museum
Christ Church, anglikansk katedral

/afrika/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar


Stone Town sett fra oven
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The Old Fort fra 1600-tallet
St. Joseph romersk-katolsk katedral
Forodhani Gardens

Mange kjenner også Zanzibar som «krydderøya», så det
er opplagt å bli med på en tur hvor man får se nærmere
på plantasjer med grønnsaker, krydderier og eksotiske
frukter.

Hvis dere ønsker en utflukt utenfor byen, kan dere for
eksempel dra til Jozani Forest, som ligger på den sørlige
delen av øya. Her kan dere være heldige å få se den
sjeldne røde Colobusapen. Det er også i dette området
dere finner Menai Bay Conservation Area, som er et
beskyttet område for havskilpadder.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Park Hyatt Zanzibar

Dag 6: Transfer fra Stone
Town - Kendwa Beach
Etter dere har sjekket ut fra hotellet i Stone Town, blir
dere kjørt til luksushotellet på Kendwa Beach, som ligger
nord for UNESCO-byen. Her venter det noen fantastiske
dager med sol og strand, med andre ord god tid til
avslapning.

Når dere ankommer hotellet og har fått sjekket inn på
rommet, kan dere ta en dukkert i det turkisfargede
vannet og nyte livet på stranden eller ved
svømmebassenget med en kald drink i hånden. På The
Zuri Zanzibar Resort er halvpensjon inkludert, så dere
kan glede dere til middagen på hotellet.

Dere skal bo i bungalows som er designet i en god
blanding av moderne stil sammen med afrikanske
innspill. Alle bungalows har terrasse og utsikt til hagen.
Ønsker dere å oppgradere til suite eller villa er det
selvfølgelig mulighet for det mot betaling.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: The Zuri Zanzibar Resort

Dag 7 - 10: Badeferie på
Kendwa Beach
Ble det ingen utflukter utenfor Stone Town, så tilbyr The
Zuri Zanzibar flere alternativer både på hotellet og
utenfor. Her kan man dra på utflukt til Jozani Forest,
Prison Island, Sunset cruise eller dykke ned under
havoverflaten og se på det fargerike livet. Dere kan
selvfølgelig også bare nyte den fantastiske stranden eller
bassenget på hotellet.

Det er flere barer på hotellet, noen med en helt

/afrika/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar
/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Strendene på Zanzibar er helt fantastiske
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fantastisk utsikt over havet. Spesielt ved solnedgang bør
dere nyte utsikten med en drink.

Inkluderte måltider: Frokost og middag
Overnatting: The Zuri Zanzibar Resort

Dag 11: Hjemreise
Deres luksusopphold på Zanzibar går mot slutten. Dere
blir hentet på hotellet og kjørt til flyplassen. Herfra
starter dere på flyturen tilbake til Norge, med et flybytte
underveis.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 12: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Priser og avganger
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Reiseperiode September - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
43 398,00 NOK

Reiseperiode Januar - Februar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
44 798,00 NOK

Reiseperiode Marts  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
43 398,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
33 898,00 NOK

Reiseperiode Juni - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr.
46 198,00 NOK

Der er et tillegg for opphold mellom jul og nyttår.

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class: fra kr. 18.500 (tillegg til prisen pr. person)



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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                Bestill                

Fly Oslo - Zanzibar t/r inkl. skatter og avgifter
(avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i pris)

Alle transfers på Zanzibar

4netter på Park Hyatt Zanzibar inkl. frokost

5netter på The Zuri Zanzibar Resort inkl.
halvpensjon

Tips, drikkevarer og utflukter

Reiseforsikring

Visum (dette får en ved innreise og koster ca. USD
50 per person) og lokal turistskatt på Zanzibar (1
USD per person per natt)

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/luksusferie-pa-zanzibar-22187?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/luksusferie-pa-zanzibar-22187%3E

