
Luksusferie på ZanzibarLuksusferie på Zanzibar

25.198,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Nyd en fantastisk luksusferie på Zanzibar. På denne rejse får I
både nogle dage i Stone Town, hvor I kan opleve den
spændende kultur, shoppe og besøge de velduftende markeder
og nogle fantastiske dage på en af Zanzibars allerbedste
strande, Kendwa Beach.
Begge steder bor I på luksushoteller. I Stone Town bor I på Park
Hyatt Zanzibar, som er en klasse for sig. Ved Kendwa Beach
skal I bo på luksushotellet The Zuri Zanzibar Resort, hvor I
virkelig får tid til at slappe af og bade i det flotte turkise vand.
Uanset om man ønsker en bryllupsrejse til Zanzibar eller blot en
rejse spækket med luksus, så er dette et oplagt valg.

Zanzibars lækre strande

Luksusindkvartering i Stone Town

UNESCO-beskyttede Stone Town

Luksusbadeferie ved Kendwa Beach på lækre The
Zuri Zanzibar Resort

https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I rejser fra Danmark om aftenen og sætter i første
omgang kursen mod Doha, som I når den efterfølgende
morgen.

Dag 2: Ankomst til
Zanzibar
Efter et flyskift i Doha om morgenen flyver I videre til
Zanzibar, hvor det forventes, at I lander om
eftermiddagen. I bliver kørt fra lufthavnen til jeres
luksushotel i Stone Town, Park Hyatt Zanzibar. Allerede i
aften kan I mærke den gode stemning i byen og ellers
slappe af på jeres luksushotel.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Park Hyatt Zanzibar

Dag 3 - 5: Stone Town
Efter en god nats søvn er I klar til at gå på opdagelse i
Stone Town. Der bor godt 200.000 indbyggere i byen, så
der er rigeligt at se.

I Stone Town kan I gå på opdagelse i de trange og
kringlede gader og se alt fra paladser og moskeer til
bittesmå butikker. Trods megen larm og travlhed i
bybilledet er Stone Town alligevel levende og med en
lokkende atmosfære.

I år 2000 blev Stone Town optaget på UNESCO
Verdensarvsliste som et ypperligt eksempel på en
swahilisk handelsby på Afrikas østkyst. I Stone Town er
det tydeligt at mærke den kulturelle indflydelse fra
Afrika, Indien og Europa, men især den arabiske
kulturarv ses også.

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


Den gamle katedral i Stone Town

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Historiske bygninger i Stone Town:

The House of Wonder, tidl. sultanpalads
The Palace Museum
Christ Church, anglikansk katedral
The Old Fort, fra 1600-tallet
St. Joseph romersk-katolsk katedral
Forodhani Gardens

Mange kender også Zanzibar, som "Spice Island", så det
er oplagt at tage med på en tur, hvor I skal se nærmere på
plantager med grønsager, krydderiet og eksotiske
frugter.

Hvis I ønsker at tage en udflugt ud af byen, kan I f.eks.
tage til Jozani Forest, som ligger på den sydlige del af
øen. Her kan I være heldige at se den sjældne røde
Colobus-abe. Det er også i dette område I finder Menai
Bay Conservation Area, som er et beskyttet område for
havskildpadder.

Under opholdet i Stone Town bor I på luksushotellet
Park Hyatt, som ligger helt forrygende med udsigt over
havet. Her har I virkelig en herlig oase lidt væk fra byens
lyde. Nyd hotellets infinity pool, hvorfra der er en
fantastisk udsigt over havet og er samtidig det perfekte
sted for en storslået solnedgang. Hotellet byder på
udsøgt mad, som serveres i elegante restauranter.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Park Hyatt Zanzibar

Dag 6: Transfer fra Stone
Town - The Zuri Zanzibar
Resort
I checker ud fra hotellet i Stone Town, og udenfor
hotellet venter jeres private transfer til luksushotellet
The Zuri Zanzibar Resort, der ligger på øens nordvestlige
side ved Kendwa stranden. Her venter nogle fantastiske
dage med sol, strand og tid til afslapning under de mest
komfortable forhold.

Der er straks check-in ved ankomst til hotellet og
indkvartering i det valgte værelse. Fra den store veranda,
som er ved alle værelsestyper, er der en fantastisk udsigt
til tropiske omgivelser. Der er ikke langt til det lune
Indiske Ocean, der er særdeles tillokkende med sit
turkisfarvede vand. Nyd livet på stranden eller ved den
dejlige pool. Der er inkluderet halvpension under
opholdet her, og det gastronomiske niveau er højt. I kan
allerede glæde jer til middagen i aften.

I indkvarteres i jeres herlige, rummelige, 66 m2 store
Garden Bungalow. Her er alskens bekvemmeligheder og
lækre faciliteter inkl. en herlig udeterrasse. Det er muligt
at opgradere til andre typer af bungalows/villaer.

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


I Stone Town vil I bl.a. kunne se gadekøkkener
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Måltider: Morgenmad og middag
Overnatning: The Zuri Zanzibar

Dag 7 - 10: Badeferie på
Kendwa Beach
Udover Stone Town er der mange andre ting, man kan
foretage sig og opleve på Zanzibar. Hotellet tilbyder flere
alternativer, bl.a. udflugt til Jozani Forest, Prison Island,
et Sunset cruise eller dykkerture, hvor man kan opleve
det fantastiske, farverige liv under havoverfladen. Men
stranden ved hotellet er rigtig lækker, så man kan jo også
bare nyde de skønne omgivelser og faciliteter iøvrigt på
The Zuri Zanzibar.

Kendwa Beach
Kendwa stranden er helt uforlignelig og helt fri for
enhver tidevandsindflydelse. Her kan man svømme
dagen lang, nyde de mest fantastiske solnedgange og
spise en romantisk middag på stranden. Stranden ved
The Zuri Zanzibar er delt i en privat og en åben afdeling.
De, der bor i Suiter og villaer, har deres eget private
strandområde.

Der er flere barer på hotellet med en utrolig udsigt til
havet. Ideelt for at nyde en Sundowner.

Måltider inkluderet: morgenmad og middag

Overnatning: The Zuri Zanzibar Resort

Dag 11: Afrejse fra
Kendwa Beach og
hjemrejse
Tiden er kommet til at jeres luksusophold på Zanzibar
slutter. I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen,
hvorfra I flyver i løbet af eftermiddagen. Efter en
mellemlanding og et skift i Doha flyver I videre mod
Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 12: Ankomst til
Danmark
Om morgenen lander I igen i Danmark.

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


Priser og afgange
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Rejseperiode September - 13. december  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
31.998,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
Kontakt os

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
32.998,00 DKK

Rejseperiode April - maj  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
25.198,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
35.898,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 28.900



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Alle transfers på Zanzibar

4nætter på Park Hyatt Zanzibar inkl. morgenmad

5nætter på The Zuri Zanzibar Resort inkl.
halvpension

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Lokal turistskat på Zanzibar (1 USD pr. pers. pr.
nat)

Visum/indrejsetilladelse (fåes ved indrejse og
koster pt. USD 50 pr. pers.) Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/luksusferie-pa-zanzibar-16915?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/luksusferie-pa-zanzibar-16915%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

