
  

 Почивка на остров Занзибар 10 дни/7 нощувки 

 

 

Ден 1: 

Среща на летището в България, 2 часа преди полета. Полет за Занзибар в 23:0 

Ден 2: 
 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 
Нощувка.  

Ден 3: 
 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 
Нощувка. 
 

Ден 4: 
 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 
Нощувка. 

Ден 4: 

 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 

Нощувка. 

Ден 5: 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 

Нощувка. 

 

Ден 6: 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 

Нощувка. 



 

Ден 7: 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 

Нощувка. 

 

Ден 8: 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по желание. 

Нощувка. 

 

Ден 9: 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления. Освобождаване на хотела. Привечер трансфер от 

хотела до летище Занзибар за полет Занзибар – България. Полет в 21:30 от Занзибар. 

 

Ден 10: 

Пристигане в България около 06:30. 

 

 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА 

»  Самолетен билет с чартърен полет България – Занзибар – България с Bulgarian Air Charter; 

»  Летищни такси; 

»  7 нощувки в хотел по избор на база All Inclusive; 

»  Трансфер летище – хотел – летище с лицензиран автобус; 

»  Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс; 

»  Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс; 

»  Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА 

»  Целодневно синьо (морско) сафари с включен обяд – 170 лева за възрастен/85 лева за дете 2- 

11.99 г.; 

»  Полудневна екскурзия Островът на подправките – 80 лева за възрастен/40 лева за дете 2-11.99 

г.; 

 »  Полудневна екскурзия до Каменният град – 80 лева за възрастен/40 лева за дете 2-11.99 г.; 

 »  Полудневна екскурзия до резервата Йозани – 120 лева за възрастен/60 лева за дете 2 -11.99 г; 

»   Полудневна екскрузия до Затворническият остров – 100 лева за възрастен/50 лева за дете 02 – 

11.99 г; 



  »  Коледна/Новогодишна вечеря – ще бъде обявена на по-късен етап; 

  »  Късен чек-аут на хотела в поледния ден – варира според хотела, средно е около 50 долара за     

запазване; 

 »  Градска такса – по 1 щатски долара на нощувка на човек. Заплаща се директно на рецепцията на 

хотела. 

 »  Входна виза за Танзания. Всеки клиент трябва да задейства процедурата на своя отговорност, 

като указанията са на сайта на Министерството на Външните работи, както и на сайта на Абакс; 

 »  Задължителен минимален бакшиш за шофьори – около 5 долара на човек на превоз; 

 »  Разходи от личен характер; 

 »  Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.Цените са калкулирани с 

параметри 400 щатски долара/тони 1 евро = 1.17 щатски долара. 

»  Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата. 
 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

»  Първоначална вноска: 10% от общата сума при подписване на договор. 

»  Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване. 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ: 

»  20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, ако има 
събран минимум или анулирана, ако такъв липсва; 
»  Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да 
препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката; 
»  При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата заплатена се 
възстановява до 14 дни след датата на пътуване; 
»  При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите заплатени се 
възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване. 

 

ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 200 лв.: 

» ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 10% и доплащане 20 дни преди 
тръгване, при гарантирана програма. 
» ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора или 
наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни. 
» БЕЗПЛАТНИ PCR тестове при наложени от страната такива. 
» ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и 
за риск от заразяване с COVID-19. 
» БОНУС без аналог – при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ за 



лечение, карантинен престой и връщане в България (това покритие стандартно не се включва в 
медицинската застраховка). 
»  БОНУС без аналог – Застраховка „Отмяна на пътуване“ (включена във всеки пакет). 

 

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Превозвач: Bulgarian Air Charter 

България – Занзибар – 23:00 ч. – 09:10 ч.(+1 ден) 
Занзибар – България – 21:30 ч.– 06:20 ч. (+1 ден) 

Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕРА: 

Продължителност: около 1 час 30 минути в посока с 3/4* автобус. 

 

ВАЖНО: 

 
 » Минимален брой туристи: няма 
 » Ваксина срещу жълта стреска е силно препоръчителна за Занзибар и задължителна за пътуване в 
Танзания. 
»  Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 
»  Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт, 
минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 
»  Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата, авиокомпанията и 
полетното разписание. 
»  Туроператорът е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез застрахователен 
договор 13061810000253 при ЗД ЛЕВ ИНС АД със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 В. » 
»  Застрахователният договор е със срок от 07.09.2020 г. до 07.09.2021 г. 
» Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 04.06.2009 г.), ЕИК 
160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25, телефон: 02 490 
2949, emai: info@abax.bg 
 
 

 

 



ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЗОВ РЕЖИМ: 

 
» Българските граждани, желаещи да пътуват до Танзания, следва да имат паспорт с валидност не 
по-малка от 6 месеца от планираната дата на влизанев страната; 
» Краткосрочната танзанийска виза е с валидност 90 дни от датата на издаване. При подаване на 
заявление за издаване на виза в посолството на Танзания в Берлин. Подава се електронно на 
срокът за обработката на документите и издаването отнема до 2 седмици. Цената на услугата е 50 
долара. Заявления за виза могат да бъдат подавани на интернет страницата на посолството на 
Танзания в Берлин: http://www.tanzania-gov.de/ 
 
 
» Съществува възможност и за подаване на заявление и получаване на виза на международните 
летища на Танзания (Дар ес Салаам, Килиманджаро и Занзибар). Поради често сменящите се 
правила за издаване на визи на международните летища на Танзания, за предпочитане е да се 
подават заявления за визи чрез посолството на Танзания в Берлин. 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ: 
 
Целодневно „синьо“ (морско) сафари с включен обяд – 170 лева за възрастен/ 85 лева за дете 2-
11.99г. 
 
Сутринта отпътуваме до пристанището, където с местните плоскодънни лодки, ще достигнем 
красивия залив Менай, пясъчна плитчина. Свободно време за гмуркане, шнорхелинг в това 
невероятно кътче. Продължаваме към о-в Квале за обяд (включен в цената). Продължаваме сред 
тропичните дървета до най-големия, най-стария и най-внушителния баобаб , който е на половин 
хилядолетие. След всичко това, ще си дадем почивка на прекрасния плаж, където има възможност 
за гмуркане, или релакс на тропическия залив. Следобяд – отпътуване за хотела. 
 
Цената включва: трансфер, шнорхелинг оборудване, обяд. 
Цената не включва: разходи от личен характер. 
 
Полудневна екскурзия „Островът на подправките“ – 80 лева за възрастен/40 лева за дете 2-
11.99г. 
 
Отпътуваме сутринта за плантация за подправки. Цялата екскурзия е посветена на усет и аромат. 
Заобиколени сме от аромата на индийското орехче, канела, ванилия, джинджифил, лимонена 
трева и много други. Ще научим за произхода им, както и защо Занзибар е наричан „Островът на 
подправките“, което датира отпреди близо 500 години. Следобяд – връщане в хотела. 
 
Цената включва: екскурзоводско обслужване, трансфер. 
Цената не включва: разходи от личен характер 
 
Полудневна екскурзия до Каменният град – 80 лева за възрастен/40 лева за дете 2-11.99г. 
 
Отпътуваме за т.н. Каменен град в Занзибар, богат на архитектура и история и е под закрилата на 
UNESCO. Обиколка през тесните калдъръмени улички, разглеждаме занаятчийници, магазини за 

http://www.tanzania-gov.de/


подпрaвки и научаваме за невероятната история на този град. Следва свободно време в центъра 
на града. 
 
Цената включва: трансфер, екскурзоводско обслужване на български език. 
Цената не включва: разходи от личен характер. 
 
Полудневна екскурзия до резервата „Йозани“ – 120 лева за възрастен/60 лева за дете 2-11.99г; 
 
Отпътуваме за гората Йозани. Гората е единствената останала с естествената растителност. Тя е 
дом на много ендемични видове от флората и фауната. Тук ще видим червената колобус маймуна, 
кадифени котки, змии, мангови гори, разнообразие от малки дървета, храсти, блата и треви. По 
време на горската разходка, ще се натъкнем както скариди така и различни видове мангови 
дървета. Това е най-доброто пътуване из природата на гората, където ще имаме уникалната 
възможност да видим и да направим снимки, видеоклипове с червената колобус маймуна, 
срещани единствено в Занзибар. 
 
Цената включва: трансфер, екскурзоводско обслужване на български език. 
Цената не включва: разходи от личен характер. 
 
Полудневна екскрузия до „Затворническият остров“ - 100 лева за възрастен/50 лева за дете 2-
11.99г; 
 
Сутринта отпътуваме с лодка към т.н Затворнически остров на Занзибар. След 30 минути плаване 
ще стигнем до нашата дестинация.. Изключително приятно място за релакс, почивка или гмуркане, 
обиколката ще се хареса на всеки, който иска да разнообрази престоя си. Островът носи името си 
от затвора, който е простоrен на него през 1893г, но никога не е бил използван по предназначение. 
Голямата атракция на острова са огромните костенурки, донесени тук от Сейшелите от Шейх Саид 
Маджит през 20-те години на 19в. 
 
Цената включва: екскурзоводско обслужване, трансфер. 
Цената не включва: разходи от личен характер 
 
 
 
 

 

 


