
ПОЧИВКА В ЗАНЗИБАР – 7 нощувки 

С директен, чартърен полет

Занзибар те очаква с едни от най-красивите плажове на Земята, с бял, фин пясък. Идеални температу-
ри и обслужване с усмивка през цялата година.

Sandies Baobab 4* Superior

ТОП локация на острова- Нунгви. Незабележими приливи и отливи, позвлояващи пълноценен плаж 
през целия ден. Съчетано с хотела, който е един от най-търсените на острова, това е гаранция за 
една незабравима почива.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Garden  Room, на база ALL INCLUSIVE, за ранни
записвания до 20.02.2021г.

Период
Човек в двойна

стая
Единична стая

Трети
възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
02.03 – 10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 3425 3240 3996 3748 3278 3140 2336 2240
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

3425 3240 3996 3748 3278 3140 2336 2240

02.04 – 11.04 3140 2890 3643 3526 2990 2720 2336 2240
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3140 2890 3643 3526 2990 2720 2336 2240

Doubletree by Hilton 4* +

Един хотел с утвръдено име на острова. Луксозен, стилен и с грижа за всеки гост. Богат набор от 
напитки и храни за пълноценен престой на брека на морето. Препоръчан за двойки.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Standard  Room, на база ALL INCLUSIVE, за 
ранни записвания до 20.02.2021г.

Период
Човек в двойна

стая
Единична стая

Трети
възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
02.03 – 10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 3620 3478 3996 3856 3580 3328 2336 2240
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

3620 3478 3996 3856 3580 3328 2336 2240

02.04 – 11.04 3490 3360 3743 3618 3320 3240 2336 2240
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3490 3360 3743 3618 3320 3240 2336 2240

RIU Palace 5* Superior

ТОП локация на острова – Нгви.Всеизвестната верига RIU гарантира една луксозна и уникална по-
чивка на прекрасните плажове на Нгви. Просторни стаи, потънал в зеленина комплекс на първа ли-
ния – гаранция за качество и заслужена почивка.



Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Junior Suite, на база ALL INCLUSIVE, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
12.03 – 21.03 3760 3590 5754 4956 2736 3540 2453 2820
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

3760 3590 5754 4956 2736 3540 2453 2820

02.04 – 11.04 3560 3240 4254 3856 3536 3140 2638 2420
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3560 3240 4254 3856 3536 3140 2638 2420

UROA Bay Resort 4*
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Standart Room, на база All Inclusive, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
02.03 – 10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 2940 2768 3620 3470 2640 2736 2253 2120
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

2940 2768 3620 3470 2640 2736 2253 2120

02.04 – 11.04 2940 2768 3620 3470 2640 2736 2253 2120
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

2940 2768 3620 3470 2640 2736 2253 2120

Neptune Pwani Beach Resort and SPA 5* LUX
Един от най-търсените хотели за почивка на острова. Безкомпромисно качество и просторни стаи,
2 огромни басейна -  всичко това обгърнато в зеленина и разположено в район Kiwenga – предпочи-
тано място за почивка на Занзибар.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Garden Room, на база ALL INCLUSIVE, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
26.02 – 07.03 STOP STOP STOP STOP

02.03 – 10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 3960 3740 5754 4956 3936 3740 3453 2820
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

3960 3740 5754 4956 3936 3740 3453 2820

02.04 – 11.04 3660 3590 5754 4756 3536 3440 3453 2820
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3660 3590 5754 4756 3536 3440 3453 2820

Kiwengwa Beach Resort 5*



ТОП хотел , търсен на пазара. 5-звезден лукс на достъпни цени за 4 звезди. Просторни стаи, 
предразполагащи за активна почивка на брега на окена. Препоръчано за двойки.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Standart Room, на база All Inclusive, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
02.04 – 11.04 3140 2920 3754 3588 2236 2724 2568 2395
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3140 2920 3754 3588 2236 2724 2568 2395

Melia Zanzibar  5* PREMIUM
Отличен с „предпочитано място за почивка“ през 2019 година, хотелът гарантира обслужване от 
най-високо ниво. Лускозни стаи, зелени площи и романтична обстанова – всичко това на брега на 
морето.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Melia Garden Room , на база ALL INCLUSIVE, 
за ранни записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая Единична стая Дете  2 – 11,99 г. 

02.03 – 10.03 STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 STOP STOP STOP
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

STOP STOP STOP

02.04 – 11.04 3720 4742 2640
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3720 4742 2640

*Допълнителни стаи – промо цени до изчерпване на количествата.

The Residence Zanzibar  5* LUX
Луксозно настаняване и безупречно обслужване в този потънал в зеленина комплекс. Множество 
басейни, вили, които са точно до водата – комплекс, все едно излезнал от приказка.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Luxury Garden Villa , на база ALL INCLUSIVE, 
за ранни записвания до 20.02.2021г.

Период
Човек в двойна

стая
Единична стая

Трети
възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
26.02 – 07.03 STOP STOP STOP STOP

02.03 – 10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 STOP STOP STOP STOP
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

STOP STOP STOP STOP

02.04 – 11.04 4837 4485 6580 6270 4687 4385 4226 3940
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

4837 4485 6580 6270 4687 4385 4226 3940



VOI Kiwengwa Hotel 4*

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Standart Room, на база All Inclusive, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
19.02 – 28.02 STOP STOP STOP STOP

02.03 -10.03 STOP STOP STOP STOP

12.03 – 21.03 3156 2990 3820 3560  3156 2990 2560  2330
12.03 – 21.03
ОТ ВАРНА

3156 2990 3820 3560  3156 2990 2560  2330

02.04 – 11.04 3156 2990 3820 3560  3156 2990 2560  2330
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

3156 2990 3820 3560  3156 2990 2560  2330

Waridi Beach Resort & SPA 4+
Препоръчан е за двойки. Романтична обстановка на брега на океана. Безупречно обслужване, винаги
с усмивка.

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Classic Room, на база ALL INCLUSIVE, за ранни 
записвания до 20.02.2021г.

Период Човек в двойна стая
Единична

стая
Трети

възрастен

Дете от  2 – 11,99 г.
настанено с 2-ма

възрастни
02.04 – 11.04 2740 2560 3412 3156 2412 2128 2453 2234
02.04 – 11.04
ОТ ВАРНА

2740 2560 3412 3156 2412 2128 2453 2234

ХОТЕЛИ

RIU Palace Zanzibar 5*
Местоположение

RIU Palace Zanzibar 5*е  разположен на северозападното крайбрежие на Занзибар, на красивия плаж
с бял пясък Нунгви. Град Стоун Таун е на 55 км от хотела.

Хотелът
Хотел Riu Palace Zanzibar се намира на  красив плаж с бял пясък с кристални води и предлага на 
своите гости почивка на база ол инклузив с качеството на веригата RIU Hotels & Resorts
В хотел Riu Palace Zanzibar на разположение на гостите са три басейна, СПА център, ресторанти и 
барове. За доброто насроение се грижи екип от аниматори, а вечер има музика на живо. Общите 
части и стаите разполагат с безплатен Wi-Fi.

Стаите

Стаите са просторни и във всяка една от тях гостите ще намерят климатик, сателитна телевизия, 
минибар и балкон или тераса, както и много други удобства. Освен това хотелът разполага с вили с 
частни басейни за тези, които искат престой в пълен лукс.



Junior suite  – 45 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня King Size, душ/вана, мини бар, 
сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi, балкон. Има няколко варианта на този тип помещения, като
всички са с една и съща площ, но с различен изглед и възможности за настаняване.

Suite  – 51 м2, максимално настаняване  3 възрастни +1 дете, спалня King Size, разтегателен диван, 
душ/вана, мини бар, сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi, балкон. Има няколко варианта на този 
тип помещения, като всички са с една и съща площ, но с различен изглед и възможности за 
настаняване.

Villa  –125 м2, максимално настаняване  4 възрастни, спалня King Size и  разтегателен диван в 
дневния тракт, душ/вана, мини бар, сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi, балкон/тераса с изглед 
към градината. Има няколко варианта на този тип помещения, като всички са с една и съща площ, но 
с различен изглед и възможности за настаняване.

Ресторанти:

- Основен ресторант – бюфет, сервира закуска обяд и вечеря;

- Krystal а-ла-карт ресторант  – местна, рибна и мексиканска кухня;

- Бар при основния ресторант;

- Снек бар.

Услуги в хотела:
- Открит басейн;
- Собствен пясъчен плаж;
- СПА център – парна баня, джакузи, масажи;
- Фитнес;
- Wi-Fi – беплатен в общите части и в стаите;

- Дневна анимация, вечерна анимация, шоу програми с музика на живо;

- Водни спортове и дайвинг център.

All Inclusive Концепция – 24 часа на ден.

Всички гости носят задължително All Inclusive гривната, която ще получат при настаняването.

ЗАКУСКА: Разнообразен бюфет 

ОБЯД: Топъл и студен бюфет, скара в зоната на басейна 

ВЕЧЕРЯ (В ОСНОВНИЯ РЕСТОРАНТ): Бюфет и  шоу кукинг 

Специални вечери: тематична бюфет два пъти седмично 

ОПЦИОНАЛНА ВЕЧЕРЯ À LA CARTE Fusion ресторант Krystal (С предварителна резервация).

НАПИТКИ: Избрани местни и вносни напитки 24 часа в денонощието. Премиум маркови напитки в 
целия хотел.Редовно попълнен минибар в стаите.

СПОРТ И АНИМАЦИЯ: 

- Фитнес RiuFit, групови фитнес занимания (няколко пъти седмично), парна баня и джакузи.

- Водни спортове сърф  (SUP), каяк и гмуркане с шнорхел,  

- АНИМАЦИЯ: Дневна анимация за деца на възраст от 4 до 12 години (няколко пъти 
седмично). Дневна анимация за възрастни (няколко пъти седмично). Шоу програми, вечерни 
програми или музика на живо (няколко пъти седмично).



Waridi Beach Resort & SPA 4* +

Местоположение

Хотел Waridi Beach Resort & SPA 4* се намира на североизточното крайбрежие на Занзибар, в Pwani 

Mchangani, на широк плаж с фин бял пясък, който се простира между океана и палмите. Хотелът е на 

40 км от международното летище Кисауни и на 50 км от град Стоун Таун.

Хотелът

Waridi Beach Resort & Spa 4* в Pwani Mchangani предлага на своите гости отлични условия за 

почивка с перфектното си разположение на брега на океана. Хотелът разполага с 3 ресторанта, 

басейн, СПА и уелнес център, игрална зала за тенис на маса и билярд.

Стаите

На  разположение  на  гостите  са 62  просторни  стаи,  разделени  на  различни  типове:  стандартна

/класическа/ стая,  бунгала  с  изглед  към  градината  и  морето,  фамилна  стая  и  два  апартамента  с

директен достъп до плажа - Waridi и Sultan.

Всички стаи са оборудвани с климатик, вентилатор на тавана, сешоар, самостоятелна баня, сейф,

хладилник и телевизор и са заобиколени от екзотични градини и палмови дървета. 

Стандартна /класическа/ стая- първи етаж на основната сграда, 30 м2, максимално настаняване 2

възрастни + 1 дете/3 възрастни, спалня или отделни легла, климатик, душ, балкон.

Бунгала изглед градина или океан – двуетажни, разположени сред екзотичната градина на хотела,

25  м2,  максимално  настаняване  2  възрастни,  спалня,  климатик,  вентилатор  на  тавана,  душ/вана,

балкон/вътрешен двор за настанените на 1-ви етаж/. Предлагат се бунгала с изглед градина и бунгала

с директен изглед към Индийския океан. 

Фамилна стая стая- разположени на втори етаж в основна сграда, 40 м2, максимално настаняване 2

възрастни + 2 деца/4 възрастни, спалня или отделни легла,  климатик, вентилатор на тавана, душ,

балкон с изглед към тропическата палмова градина.

 Ресторанти:

- Три ресторанта:

- Основен ресторант WARIDI  -  обслужване на бюфет/ средиземноморска кухня, съчетана с 

типични вкусове и подправки на остров Занзибар/, вегетариански ястия и морски дарове. 

Веднъж седмично -  типична занзибарска вечеря суахили.  

- А-ла-карт ресторант- предлага възможност за уединена вечеря или отпразнуване на 

специален повод. Сервират се ястия от местната и международната кухня.



- SISHA RESTAURANT & BAR – разположен само на 5 м от плажа, близо до основния 

ресторант, предлага бързи закуски като хамбургери, хотдог, салати, риба на скара и плодове за 

обяд и  екзотични коктейли по всяко време на деня. 

- Бар.

Услуги в хотела:

- Басейн с чадъри и типични за Занзибар шезлонги;

- Безплатен Wi-Fi;

- Waridi’s IKI SPA – СПА център – тонизиращ закрит басейн със студена източни масажи и 

ароматерапия;

- Маникюр, педикюр, салон за красота

- Студио за татуировки с къна

- Билярд, тенис на маса;

- Пералня срещу заплащане;

- Безплатни  велосипеди /наемат се на място/;

- Лекар за първа помощ при поискване;

- Туристически офис;

- Дневна и вечерна анимация;

- Библиотека.

Neptune Pwani Beach Resort & Spa  5*

Местоположение

Хотел Neptune Pwani Beach Resort е разположен в  Kiwengwa, в североизточната част на острова, на 
самия бряг на океана. Международното летище Занзибар е на 50 км, а Стоун Таун - на 45 км.

 Хотелът

Neptune Pwani Beach Resort and Spa предлага на своите гости истинска почивка със своя  прекрасен 
плаж с бял пясък, с двата басейна и стаите, сгушени сред тропическата градина. СПА центърът  Earth
and Rain разполага със сауна, парна баня, басейн и предлага масажи и козметични процедури.  Шест 
ресторанта осигуряват разнообразна храна от местната, индийската и тайландска кухня, риба и 
морски дарове.

Стаите

Всички стаи  са климатизирани и декорирани в  типичния за острова стил суахили. Разполагат с 
обзаведен балкон, самостоятелна баня с душ и телевизор с плосък екран. Във всички стаи и 
обществени зони е осигурен безплатен Wi-Fi. 



Deluxe Double or Twin Room with Ocean View - Garden Side -55 м2, максимално настаняване 2 
възрастни +1 дете,  спаля или отделни легла, климатик, телевизор, душ, балкон с частичен изглед към
океана и  градина.

Deluxe Double or Twin Room with Ocean View - Sea Side - Тези стаи са разположени близо до морето, 
55 м2, максимално настаняване 2 възрастни спаля или отледни легла, климатик, телевизор, душ, 
балкон с частичен изглед към океана и градината.

Suite- 100 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спаля King Size, разтегателен диван, климатик, 
телевизор, душ и СПА вана, балкон/тераса към океана и градината.

 Ресторанти:

- Pwani -Кухня: африканска, местна, международна,  сервира закуска, обяд, вечеря;

- Narai Thai – а-ла-карт ресторант, кухня: суши, тайландска, сервира вечеря;

- Gusti – италиански а-ла-карт ресторант – сервира вечеря;

- Namaste – индийски а-ла-карт ресторант, сервира вечеря;

The Residence Zanzibar  5*
Местоположение

Хотел The Residence Zanzibar  5* е разположен на морския бряг, ограден от тропическа растителност, 

с бял пясъчен плаж, на 55 минути с кола от град Занзибар. Международното летище Abeid Amani 

Karume е на 57 километра от хотела.

Хотелът

 Разположен на територия от 32 хектара тропически градини, ограден от девствен плаж, The 

Residence Zanzibar е място за луксозна и спокойна почивка. Комплексът се състои от разпръснати в 

градината луксозни вили и  предлага басейн със стъклени стени, СПА и уелнес център, фитнес зала и

безплатен Wi-Fi в стаите. 

Стаите

Гостите се настаняват в 66 луксозно обзаведени вили, съчетали модерна елегантност с  африканското

и  европейското  наследство  на  острова.  Разположени  сред  тропически  градини,  те  предлагат

уединение и спокойствие.  Вилите са едноспални и двуспални, с изглед към  басейна, градината или

океана. Всички помещения имат климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, мини-бар,

безплатни тоаленти принадлежности. 

Луксозна   вила  с  басейн  и  с  изглед  към  градината  Luxury  Pool  Villa –155  м2,  максимално

настаняване 2 възрастни + 2 деца/ 3 възрастни + 1 дете спалня, спа-вана, сешоар. Тази вила разполага



със собствен басейн, тераса и градина с душ на открито. Обрудвана е със сателитна телевизия , мини

бар, сейф и климатик и безплатен Wi-Fi. Вилата се намира сред разкошната градина на комплекса!

Луксозна  вила с басейн и  изглед фронтално море  /Luxury Ocean Front Pool Villa/ – 155 м2,

максимално настаняване 2 възрастни + 2 деца/ 3 възрастни + 1 дете спалня, спа-вана, сешоар. Тази

вила разполага със собствен басейн, тераса и градина с душ на открито. Обрудвана е със сателитна

телевизия , мини бар, сейф и климатик и безплатен Wi-Fi.

Още със събуждането пред очите Ви ще се открие безбрежния океан!

 Prestige Ocean Front Pool Villa - 194 м2, максимално настаняване 2 възрастни + 2 деца/ 3 възрастни

+ 1 дете, спалня, спа-вана, кафемашина, сешоар, мини-бар, телевизор със сателитни канали, сейф,

климатик  и  безплатен  Wi-Fi Тази  вила  разполага  със  самостоятелен  басейн и  баня  с  панорамна

гледка, прекрасна градина и тераса. Изтънчен лукс на самия морски бряг!

Ресторанти:

- Два  ресторанта: 

Основен ресторант, предлагащ ястия от международната кухня с „щипка“ вкус от Занзибар!

The Pavilion – съчетал кухнята на Изтока /Близък изток, Гърция и Турция/ с тази на 

Средиземноморието.

И в двата ресторанта гостите могат да се обслужат на бюфет и да поръчат от а-ла-карт меню.

- Обяд край басейна или направо на плажа, който включва селекция от салати, пресни морски 

дарове, пържени ястия и тестени изделия – с предварителна заявка.

- Закуска, обяд и вечеря във вилата – изискано изживяване, храната се сервира направо във 

вилата на гостите – срещу допълнително заплащане!

- Sundown Special Бар – сервира коктейли около басейна;

- The Library Bar – с книга в ръка и отлежало малцово уиски или традиционен за 

колониалната епоха аперитив гостите ще се върнат в миналото и ще проследят пътуването на 

д-р Ливингстоун!

- Бар основен ресторант -  едно докосване до атмосферата на древна Персия с бар от местно 

дърво и мед!

- Jetty Lounge Bar.

Услуги в хотела:

- Външен басейн;

- Собствен плаж с бял пясък



- Фризьорски салон, салон за красота;

- Дневна и вечерна анимация;

- Магазини

- Фитнес

- Спа центъра - шест просторни лечебни павилиона, зона за релакс с джакузи, сауна и парна 

баня;

- Масаж;

- Удобства /стаи за хора с двигателни увреждания:

- Помещение за съхранение на багаж;

- Туристическо бюро;

- Обменно бюро;

- Експресно настаняване/напускане;

- Денонощна рецепция.

MELIÁ ZANZIBAR 5 *

Местоположение

Хотел Melia Zanzibar 5* е разположен на североизточното крайбрежие на екзотичния остров 

Занзибар, известен още като островът на подправките. На около 45 минути е международното летище

и столицата Стоун Таун, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Хотелът

Melia Zanzibar се намира в Kiwengwa, на 11 км от горския резерват Kichwele, и разполага със  

собствен плаж с дължина 300 метра, безкрайни  басейни, тенис корт, пет ресторанта и СПА център.  

На разположение на гостите е услугата Level, предоставяща персонализирано обслужван, достъп до 

определени зони и допълнителни удобства

Стаите

Meliá Zanzibar предлага богат избор от различни видове настаняване - от частни вили, със собствени

красиви градини и спиращи дъха безкрайни басейни, до романтични бунгала с изглед към Индийския

океан.

Всички  стаи  и  апартаменти  са  проектирани  в  съвременен  стил  и  предлагат  усамотение  и

спокойствие.



Стаите, бунгалата и вилите са оборудвани с големи, удобни бани, открити душове и собсвени тераси

или балкони, предимно със странична гледка към океана. 

Melia  Garden Room -  стандартна стая,  разположена сред тропическата  градина на комплекса  на

приземен етаж,  50 м2, максимално настаняване 2 възрастни +1 дете,  спалня King size или отделни

легла,  климатик,  телевизор  със  сателитни  канали,  сешоар,  мини  бар,  открит  душ,  кафе-машина,

електрическа кана.

Melia  Room  with  terrace  partial  sea  view-  стандартна  стая  с  частичен  изглед  към  океана,

разположена на първи етаж с балкон,  50 м2, максимално настаняване 2 възрастни +1 дете,  спалня

King size или отделни легла, климатик, телевизор със сателитни канали, сешоар, мини бар, открит

душ, кафе-машина, електрическа кана.

Ocean view bungalow – Предлага настаняване само за възрастни, разположено на по-висок етаж,

достъпен само със стълби, с голяма тераса с гледка към океана, 65 м2, максимално настаняване 2

възрастни, спалня King size, климатик, телевизор със сателитни канали, сешоар, мини бар, открит

душ, кафе-машина, електрическа кана.

The Level  one-bedroom villa   -  Най-добрият вариант за  гости,  търсещи романтично бягство или

незабравим меден месец. Вилата предлага частен 11-метров басейн в тропическата градина,  напълно

обзаведена тераса с шезлонги, 160 м2 /площ на помещението/, максимално настаняване 2 възрастни,

спалня King size, климатик, телевизор със сателитни канали, сешоар, мини бар, вана,  кафе-машина,

електрическа кана

 Ресторанти:

- Пет ресторанта:

- Основен ресторант Spices – бюфет, смесица от международна, африкарска и арабска кухня. 

Ресторантът разполага с тераса, предлага закуска, обяд и вечеря;

- Плажен ресторант Gabi – разположен на плажа, под палмите, на около километър от 

централното фоае на хотела. Достига се до него с голф-количка на всеки 15-20 минути. 

Предлага грил-меню и разхладителни напитки и коктейли в неформална обстановка;

- Jetty Bar and Restaurant – разположен на пристанището, предлага напитки и закуски преди и 

след вечеря;

- Aqua restaurant –кацнал на скала над океана, този ресторант предлага а-ла-карт меню със 

средиземноморско влияние, докоснато от африканските цветове. Включено само за гости 

Premium или The Level;

- Pool bar & restaurant  - разположен край басейна, място за леки ястия и коктейли;



- Library Bar  - разположен в близост до лобито с климатик, идеален за напитка преди и след 

вечеря или просто за четене на вестник в тиха обстановка. Тук ще откриете и различни видове

пури.

Услуги в хотела:

- Два открити басейна с шезлонги и плажни кърпи ;

- Собствен пясъчен плаж ;

- Слънчева тераса

- Безплатен Wi-Fi;

-  СПА център и уелнес център – срещу допълнително заплащане;

- Фитнес и 2 сауни – дамска и мъжка;

- Детски клуб;

- Вечерна анимация и дневна аква аеробика;

- Петанг, плажен волейбол;

- Магазини;

- Рум сървис;

- Конферетна зала;

- Тенис корт ;

- Билярд, тенис на маса;

- Водни спортове на плажа – срещу допълнително заплащане;

- Туристически офис;

- Обмяна на валута;

- Помещение за съхранение на багаж;

- Библиотека;

- 24-часова рецепция.

Uroa Bay Resort 4*

За нас

Uroa Bay Beach Resort е 4 звезден комплекс, разположен на брега на 45 минути от летището на 
Занзибар, със 135 стаи с гледка към градината и към към плажа.

Гостите на хотела могат да ползват СПА център, външен басейн, тенис кортове, ресторант, където се 
сервират прясно приготвена храна, сладки, кафе и напитки.

Uroa Bay Beach Resort 4* могат да плащат в брой или с кредитни карти Viza, Master Card, American 
Express. При плащане с карта има такса 3.1% от стойността на платената сума.

Важно



Настаняването е след 15 часа, а напускането на стаите е до 10 часа. 

Препоръчва се в морето да се носят специални гумени обувки, за да бъде избегнато нараняване, при 
настъпване на корал или мида. 

Комплекса има доктор, с безплатни прегледи между 9 и 11 часа. Извън тези часове, прегледите се 
заплащат.

Интернет има само на рецепция. Рецепцията работи 24 часа.

Стаи

135 стаи с гледка към градината или океана, всички оборудвани с климатик, вентилатор, мини-бар, 
телевизор, сейф. Стаите са подходящи за клиенти с инвалидни колички.

Ресторант

Ресторанта е разположен в основната сграда, в съседство с бар Рафики. Обзаведен в типичен стил, с 
дърво. Има 200 места. Тук се сервират закуска, обяд, вечеря.

Uroa Bay 4* ма 2 бара - до рецепцията и на плажа, където гостит емогат да се разадят с коктейл, сок 
или да изпият чаша ароматно кафе.

Плаж

Един от най-добрите плажове в Занзибар, където можете да се насладите на романтични залези и да 
се удивите на природния феномен на приливите и отливите.

СПА център

Uroa Bay 4* има СПА център, където гостите на комплекса могат да се отпуснат и опитат някой от 
специализираните масажи

Doubletree by Hilton Zanzibar-Nungwi 4*

Местоположение

Този хотелски комплекс от веригата DoubleTree се намира на плаж с бял пясък в северната част на 
острова. Селището Нунгви е само на 5 минути пеша от хотела, а международното летище Каруме на 
55 км.

Хотелът
Хотелът е построен сред тропическа градина в традиционен за Занзибар стил – къщички  с покриви 
от палмови листа Makti. На разположение на гостите е един от най-красивите плажове на острова – 
Нунгви, сладководен басейн, фитнес, СПА, ресторант и бар.

Стаите

Всички стаи в хотела са климатизирани и разполагат с плоскоекранен телевизор със сателитни 
програми. Леглата са с мрежи против комари, а в самостоятелните бани има безплатни тоалетни 
принадлежности. Всички стаи предлагат безплатен WiFi.



Двойна стая със спалня и изглед към океана– 30 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спалня  
душ, мини бар, сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi. 

Двойна стая със спалня и изглед към басейна– 33 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спалня  
душ, мини бар, сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi. 

Двойна стая с легло Queen Sizeи изглед към градината– 33 м2, максимално настаняване 2 възрастни, 
спалня  душ, мини бар, сейф, сешоар, климатик, безплатен Wi-Fi

Ресторанти:

- Ngalawa ресторант – с изглед към океана, предлага на гостите разнообразна храна и тематични
вечери.

- The Fisherman's Bar & Grill предлага специалитети от международната и фюжън кухня;

- Dolphins Бар-басейн.

Услуги в хотела:
- Открит басейн;
- Собствен пясъчен плаж;
- СПА център;
- Фитнес;
- Дартс, тенис на маса, билярд
- Детска площадка
- Wi-Fi – беплатен в общите части и в стаите;

- Дневна анимация, вечерна анимация, шоу програми с музика на живо;

- Водни спортове на плажа.

Sandies Baobab Zanzibar 4*
Местоположение

Sandies Baobab Zanzibar 4* е разположен на известния бял плаж Нунгви, на северния бряг на острова.
Носи името си от величесвените вековни баобаби, разположени около комплекса. Аквариумът 
Nungwi Mnarani е на 1,6 километра от хотела, международното летище на 55 км.

Хотелът
Хотелът е разположен сред красива градина, оградена от баобаби и има директен достъп до плажа. 
Приятният престой на гостите е гарантиран от предлаганите услуги -  открит басейн, ресторант, бар 
при басейна с изглед към тюркоазените води на океана, СПА център, носещ името Африкански дъжд 
и  амфитеатър – домакин на вечерни представления с музика и танци. 

Стаите

Хотелът предлага 105 стаи, проектирани в местния суахили стил. Всички стаи разполагат с климатик,
сейф, сешоар, балкон или тераса с изглед към тропическата градина. Леглата има предпазна мрежа за 
защита от комари.

Двойна стая суахили  – 27 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня King Size + единично 
легло или 3 отделни легла, душ/вана, сейф, сешоар, климатик, балкон с изглед към градината.

Двойна стая изглед градина  – 25 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спалня King Size, 
душ/вана, сейф, сешоар, климатик, балкон с изглед към градината.

Фамилна стая  – 45 м2, максимално настаняване 4 възрастни, спалня King Size или отделни легла, 
душ/вана, сейф, сешоар, климатик,електрическа кана за чай и кафе  балкон с изглед към градината.

Двойна супериорна стая  – 38 м2, максимално настаняване 2 възрастни, спалня King Size, душ/вана, 
сейф, сешоар, климатик, балкон с изглед към градината.

Ресторанти:



- Основен ресторант - сервира закуска, обяд и вечеря на бюфет и предлага ястия от  местната, 
международната и средиземноморска кухня.Тематичните вечери . веднъж седмично;

- Бар-басейн.

All Inclusive концепция:

Welcome drink;

Закуска, обяд и вечеря, сервирани на бюфет в ресторанта;

Безалкохолни напитки, сокове, избрано вино, местна бира, кафе и чай, сервирани в ресторанта
по време на храненията;

Безалкохолни напитки, сокове, избрано вино, местна бира, кафе и чай, сервирани на бар- 
басейна  от 09:00 до 24:00;

Избрани коктейли и спиртни напитки, сервирани след 18:00 на бара-басейна;

Шезлонги и плажни кърпи.

Услуги в хотела:
- Открит басейн;
- Собствен пясъчен плаж;
- СПА център Mvua African Rain SPA;
- Фитнес;
- Плажен волейбол и футбол;
- 24-часова рецепция;
- Амфитеатър;
- Безплатен Wi-Fi в общите части;

- Дневна анимация, вечерна анимация, шоу програми с музика на живо.


