
 
  

 

 

ЗАНЗИБАР – СПОЈ НА МИСТЕРИЈА И ЕГЗОТИКА 
01МАЈ-10МАЈ21’  

Авио билет + Хотел (9 ноќевања со појадок) + Трансфер 
 

 
Занзибар – дестинација која од секогаш претставувала спој на мистерија и егзотика, привлекувајќи со 

својата недопрена природа и плодната почва која дарува најразлични видови овошја и зачини. Од 

моментот кога ќе зачекорите на овој рајски остров, ќе го почуствувате духот низ столетијата од 

древната Персија и приказните за трговците Ширази кои биле инспирација за морепловецот Синбад. 

Повеќе од 2000 години, монсунските ветрови го обликувале пејзажот и културата на овие острови. Со 

својата тропска атмосфера и уникатна култура, овој архипелаг нуди незаборавно искуство, 

задоволувајќи ги сите сетила. Волшебен, егзотичен, романтичен, но истовремено див и недопрен. Ова е 

еден од најегзотичните острови каде летуваат туристи од целиот свет.Архипелагот Занзибар, кој се 

наоѓа во Индискиот Океан, на 40 километри од брегот на Танзанија, е вистинска дестинација за 

релаксација и бегство од секојдневието. Овде имате шанса да уживате во бистра и тиркизно сина вода, 

долги песочни плажи и многу мали но речиси пусти острови со недопрена природа. Камениот град 

(Stone City) кој  e прогласен за културно наследство на УНЕСКО, е место каде талкајќи низ тесните 

улички ќе ја откриете магијата на Танзанија. 



 
  

 

 

ПРОГРАМА 

 
1 ден (01.05.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ  
Пријавување на аеродромот во Скопје, 3 часа пред времето на полетување кон Истанбул, во 08:50 часот, 

со авиокомпанијата Turkish Airlines. Пристигнување на аеродромот во Истанбул во 11:30 часот. 

Поврзаниот лет кон Занзибар е во 19:45 часот.  

 
2 ден (02.05.2021) ИСТАНБУЛ-ЗАНЗИБАР 

Слетувањето на интернационалниот аеродромот Abeid Amani Karume во Занзибар, во 03:05 часот по 

полноќ. Пријавување во хотелот веднаш при пристигнување. Добре дојдовте на Занзибар! Започнува 

приказната за рајскиот остров каде единтвено мото е ХАКУНА МАТАТА, кое во превод значи “Без 

грижи”. Ноќевање.  

 

3-9 ден (03.05-09.05.2021) ЗАНЗИБАР 

Појадок во хотел. Слободни денови за уживање на песочните плажи и прекрасната природа на 

Занзибар или посета на знаменитости и места, преточени во факултативни екскурзии, предложени од 

страна на нашата агенција. Ноќевање. 

 

10 ден (10.05.2021) ЗАНЗИБАР-ИСТАНБУЛ 

Рано одјавување од хотелот, за летот кон Истанбул, предвиден во 04:00 часот. Слетување на 

аеродромот во Истанбул12:55 часот. Летот кон Скопје е во 19:25 часот, а слетувањето на 

Меѓународниот аеродром Скопје во 20:00 часот.  

 

ЦЕНА НА АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ: 1.190 € 
 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:  

 Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Занзибар-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish 

Airlines, со вклучен багаж (чекиран/рачен); 

 9 ноќевања со појадок во хотел според избор на агенцијата – пример хотел: Highland Bungalows, 

Nungwi. Можност за Ваш избор на хотел со доплата; 

 Трансфер на релација аеодром-хотел-аеродром 

 Асистенција 24/7 од страна на туристичките агенти на New Ways of Travel.  

 

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО: 

 Виза за Танзанија која чини околу 50 американски долари и се подигнува на самиот аеродром во 

Занзибар, при што е потребна патна исправа со валидност од минимум 6 месеци, како и 

фотографија на бела позадина (пасошки формат); 

 Меѓународно патничко осигурување – информации во агенција; 

 Индивидуални трошоци; 

 Факултативни излети и билети за музеи и знаменитости; 

 

 

http://highlandzanzibar.co.tz/
http://highlandzanzibar.co.tz/


 
  

 

 

ОПШТИ 

НАПОМЕНИ 

 Наведената цена е изразена во евра по лице, во денарска противредност од 1 евро = 62 мкд; 

 Резервација се гарантира исклучиво со уплата од 100% од вредноста на аранжманот; 

 Агенцијата има право на промена на цената на аранжманот доколку дојде до промена на цената 

на авио билетите како и хотелското сместување; 

 Агенцијата има право да го промени редоследот на програмата, доколку дојде до промена на 

редоследот на летање на авиокомпанијата; 

 За ова патување е потребно да имате патна исправа со валидност од минимум 6 месеци од денот 

на враќањето во матичната држава; 

 За патување во Занзибар не е потребен негативен PCR тест на Ковид-19, ниту пак задолжителен 

карантин.  

 

 

 


