
Ζανζιβάρη
Βγαλμένη από τις χίλιες και μια νύχτες

Τα καταπράσινα νερά, η πυκνή άγρια βλάστηση κι ένα πολυπολιτι-
σμικό μωσαϊκό λαών, συνθέτουν το σκηνικό για την παραμυθένια 
Ζανζιβάρη. Γυναίκες με μπούρκα και άλλες με τοπικές φορεσιές, 
χριστιανικοί ναοί δίπλα σε τζαμιά, αφρικάνικος αέρας που αναδίνει 
τη μυρωδιά των μπαχαρικών από τις γύρω καλλιέργειες, όλα εδώ 
συνυπάρχουν αρμονικά... 
Το όνομά της προέρχεται από την περσική λέξη zangh που σημαίνει 
νέγρος και το bar που σημαίνει ακτή, δηλαδή “Ακτή των Νέγρων”. 
Σταυροδρόμι πολιτισμών, λάφυρο κάθε λογής κατακτητών, από τους 
σουλτάνους της Αραβίας ως τους Άγγλους αποικιοκράτες, το σμαρα-
γδένιο αυτό νησί του Ινδικού, λίγα μόνο μίλια ανοιχτά των ακτών της 
Τανζανίας και 60 νότια του Ισημερινού, διατηρεί το δικό του χρώμα 

και ακολουθεί τη δική του πορεία. Η όλη ατμόσφαιρα αποπνέει έναν 
αέρα ξεπερασμένης μεγαλοπρέπειας.
Απολαύστε τα γαλαζοπράσινα νερά και τον καυτό ήλιο του Ινδικού, 
πιείτε ένα τροπικό κοκτέιλ κάτω από τη σκιά ενός κοκκοφοίνικα. Η 
εκπληκτική θάλασσα, η χλωρίδα, η πανίδα και οι πανέμορφοι κοραλ-
λιογενείς σχηματισμοί γύρω από τις εξαίσιες παραλίες με τη ψιλή 
λευκόχρυση άμμο, θα σας εντυπωσιάσουν. Η φιλοσοφία του νησιού 
συνοψίζεται στο “Hakuna Matata”, δηλαδή “μην ανησυχείς, όλα θα 
πάνε καλά”.
Όπου και αν πάτε, θα σας υποδεχθούν φωνάζοντας τζάμπο = καλημέ-
ρα και καρίμπου = καλώς ήρθατε.



The Palms 5*
Εάν επιθυμείτε να κακομάθετε τον εαυτό σας στη πολυτέλεια και τη χαλά-
ρωση, εδώ είναι ο προορισμός σας. Κατάλευκη άμμος, εξωτερική πισίνα, 6 
υπερπολυτελείς βίλες, εγκαταστάσεις σπα, εστιατόριο, μπαρ όλα σε αφρο-α-
ραβικό στυλ!

Breezes Beach Club & Spa 5*
To πιο ρομαντικό ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες παραλίες 
του κόσμου, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ζανζιβάρης. Διαθέτει 70 δωμάτια 
με μίνι μπαρ και θέα, εξωτερική πισίνα, σπα, μασάζ, γυμναστήριο, γήπεδο 
βόλει, καταστήματα, εστιατόριο και 2 μπαρ.

Karafuu Beach Resort & Spa 5*
Βραβευμένο ως το καλύτερο θέρετρο της Τανζανίας και ολόκληρης της 
Αφρικής το 2006, βρίσκεται ανάμεσα σε παραλία με λευκή άμμο και τροπική 
βλάστηση. Διαθέτει 94 πολυτελή δωμάτια και σουίτες κατασκευασμένα με 
φυσικά υλικά και θα κάνει τη διαμονή σας αξέχαστη.

Baraza 5*
Aπό τα καλύτερα ξενοδοχεία σε μια από τις ωραιότερες παραλίες του κό-
σμου, σύμφωνα με το Conde Nast Traveller, διαθέτει μόνο 30 υπέροχες 
βίλες. Συνδυάζει το αραβικό, σουαχίλι και ινδικό στυλ και διαθέτει επίσης 
γήπεδο τένις, γυμναστήριο και πισίνα.

Το Versus σας προτείνει



Ζανζιβάρη 8 ημέρες - 5 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ

La Madrugada Beach Resort 3* deluxe

01.04-14.07.17

BB

488€ 21€ 

15.07-31.08.17 502€ 24€ 

01.09-31.10.17 488€ 21€ 

Langi Langi 4* Garden view 01.04-31.10.17 BB 715€ 53€ 

Karafuu Beach Resort & spa 4* Garden view

01.04-15.07.15

HB

774€ 65€ 

16.07-25.08.15 936€ 97€ 

26.08-31.10.15 855€ 81€ 

Breezes Bwach & spa 5* standard
01.04-15.06.17

HB
832€ 76€ 

16.06-31.10.17 1.138€ 138€ 

Royal Zanzibar Beach Resort 5* standard

01.04-30.06.15

AI

975€ 119€ 

01.07-31.08.15 1.113€ 146€ 

01.09-31.10.15 1.067€ 137€ 

Ras Nungwi 5* Garden view
01.06-30.06.15

BB
1.061€ 122€ 

01.07-31.10.17 1.229€ 156€ 

Baraza Resort & spa 5* 1 bedroom 
villa

01.04-15.05.17
AI

2.126€ 335€ 

16.06-31.10.17 2.702€ 451€ 

The Palms 5* villa
01.04-15.05.17

AI
2.029€ 316€ 

16.06-31.10.17 2.526€ 415€ 

ΒΒ=πρωινό, ΗΒ=ημιδιατροφή, ΑΙ=All inclusive

Αναχώρηση από Λάρνακα συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου. Για όλες τις περιόδους + 455€ εκτός 11-22.07 + 630€ & 13-23.07 + 630€

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Qatar Airways • μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-ξενοδοχεία σε S.I.C • 5 διανυ-
κτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με διατροφή όπως περιγράφεται. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου • ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 

375€ το άτομο περίπου • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.

Ξενοδοχεία


