
  

 Почивка в Занзибар – All Inclusive 

   

7 нощувки в 4* или 5* хотел на база All Inclusive;  самолетен билет с чартърен полет България – 
Занзибар – България с Bulgarian Air Charter;  летищни такси, регистриран багаж до 20 кг и 6 кг 
ръчен;  трансфер летище – хотел – летище с лицензиран автобус; тематична Занзибарска вечер за 
Maya Beach Resort & SPA 4*+/Waridi Beach Resort & SPA 4*+; 2 PCR теста – при отпътуване и при 
връщане в България (ако се изискват); 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.  

 

От 2520 лв. 
Цените са с включена отстъпка за ранни записвания до 07.02. 

  

     Maya Bay Resort & SPA 4*                     12.03-21.03/02.04-11.04 

7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Garden Bungalow Room) за дата 12.03 – 2840 лв., единична стая за дата 
12.03-3348 лв., дете до 11,99 години с двама възрастни – 1998 лв. 
Възрастен в двойна стая (Garden Bungalow Room) за дата 02.04 – 2520 лв, единична стая – 3156 лв.; 
дете 2-11,99 г. с двама възрастни – 1998 лв. 
       

     Waridi Beach Resort & SPA 4*                         02.04-11.04 

7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Classic Room) – 2560 лв, единична стая – 3156 лв, трети възрастен -2128 

лв, дете 2-11,99 г. с двама възрастни – 2234 лв. 

 

     Kiwenga Beach Resort 5*                          02.03-10.03/12.03-21.03/02.04-11.04                        

                                                                                               7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Standart Room) – 2980 лв, единична стая – 3588 лв, трети възрастен – 2724 

лв, дете 2-11,99 г. с двама възрастни – 2395 лв. 

 

     Neptune Pwani Beach Resort and SPA 5*     02.03-10.03/12.03-21.03/02.04-11.04 

              7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Garden Room) – 3960 лв., единична стая – 6326 лв, трети възрастен – 3740 

лв., дете 2-11,99 г. – 2820 лв. 

 

 

 

 

https://www.barcelo.com/en-us/occidental-hotels/hotels/dominican-republic/punta-cana-beach-bavaro/occidental-caribe/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h267


 

 

     The Residence Zanzibar 5*                  02.03-10.03/12.03-21.03/02.04-11.04 
                                                                                         7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Luxury Garden Villa) – 5385 лв, единична стая – 6870 лв, трети възрастен – 
5385 лв, дете 2-11,99 г. с двама възрастни – 4753 лв. 
  

 

     Melia Zanzibar 5*                                   02.03-10.03/12.03-21.03/02.04-11.04                  
                                                                                             7 нощувки 

Възрастен в двойна стая (Melia Garden Room) – 4345 лв., единична стая– 5998 лв., дете 2-11,99 г. – 
3052 лв. 

 

 

Цените са на човек и включват: 

»  Самолетен билет с чартърен полет България – Занзибар – България с Bulgarian Air Charter;  
»  Летищни такси, регистриран багаж до 20 кг и 6 кг ръчен; 
»  7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел;   
»  Тематична Занзибарска вечер за Мaya Beach Resort & SPA 4*+ / Waridi Beach Resort & SPA 4*+; 
»  Трансфер летище – хотел – летище с лицензиран автобус; 
»  2 PCR теста – при отпътуване и при връщане в България (ако има такова изискване, в 
лаборатории Рамус); 
»  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- 
11.99г.; 
»  Полудневна екскурзия „Островът на подправките“ – 80 лева за възрастен/ 40 лева за дете 2- 
11.99г.; 
»  Полудневна екскурзия до Каменният град – 80 лева за възрастен/ 40 лева за дете 2- 11.99г.; 
»  Полудневна екскурзия до резервата „Йозани“ – 120 лева за възрастен/60 лева за дете 2 -11.99г; 
»  Полудневна екскрузия до „Затворническият остров“ - 100 лева за възрастен/50 лева за дете 02 – 
11.99г; 
»  Градска такса – по 1 USD 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/тон и 1 евро = 1.17 щатски долара; 



»  Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата. 

 

Доплащане по желание 

»  Maya Bay Resort & Spa 4* +: Pool View Room – 130 лева на човек за целия период; Sea View Room 
– 200 лева на човек за целия период; Sea Front Room – 310 лева на човек за целия период; 
»  Waridi Beach Resort & SPA 4* +: Bungalow Garden View – 110 лева на човек за целия период(не 
позволява 3-ти възрастен); Bungalow Ocean View – 200 лева на човек за целия период(не позволява 
3-ти възрастен); Sea Front Room – 260 лева на човек за целия период; Family room - 110 лева на 
човек за целия период; 
»  Neptune Resort & SPA 5*: Deluxe Sea Side Room– 350 лева на човек за целия период; 
»  The Residence Zanzibar 5* LUX : Luxury Ocean Front Poll Villa – 390 лева на човек за целия период; 
Prestige Ocean Front Poll Villa – 710 лева на човек за целия период. 

 

 

Полетно разписание и трансфери 

Превозвач: Bulgarian Air Charter 
 
България – Занзибар – 23:00 ч. – 09:10 ч.(+1) 
Занзибар – България – 20:00 ч.– 04:50 ч. (+1) 

Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан. 

 
Полетно разписание за 02.03 : 
Превозвач: Bulgarian Air Charter 
 
България – Занзибар – 23:00 ч. – 09:10 ч.(+1) 
Занзибар – България – 14:00 ч.– 22:50 ч. 
Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан 
 
Трансфер летище – хотел – летище: хотел – Летище – Продължителност – около 1 час 30 минути в 
посока с 3/4* автобус. 

 

ПРОГРАМА 

Ден 1  БЪЛГАРИЯ – ЗАНЗИБАР - Среща на летището в България, 2 часа преди полета. Полет за 
Занзибар в 23:00 ч. 
Ден 2 ЗАНЗИБАР - Пристигане в Занзибар около 09:00 в Занзибар. Трансфер до избрания хотел. 
Информационна среща с представителя на туроператора. Свободно време. 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 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 20:00 от Занзибар. 
Ден 10 - Пристигане в България около 04:50. 
 
 
Условия по офертата  

»  Първоначална вноска: 10% от общата сума при подписване на договор 
»  Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване; 
»  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 клиентите 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. 
 
 
 
Допълнителна информация  

»   Минимален брой туристи: 130 души. При неосъществен минимален брой туристи туроператорът 
е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет  
»  Ваксина срещу жълта треска е силно препоръчителна за Занзибар и задължителна за пътуване в 
Танзания;  
»  Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването; 
»  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; 
»  Туроператор АБАКС 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. ; 
»  Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 200лв:  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; 
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и за 



риск от заразяване с COVID-19;  БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във 
всеки пакет); 
»  Българските граждани, желаещи да пътуват до Танзания, следва да имат паспорт с валидност не 
по-малка от 6 месеца от планираната дата на влизане в 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. 
 
 
 
 
 

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

