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Nasze centrum nurkowe jest w hotelu Sunshine Marine Lodge. Nieduży,  
fajnie zaprojektowany hotel o dobrym standardzie i miłej atmosferze.  

Miejsce jest super spokojne, gdyż dookoła nie ma nic. Tylko dzika  
roślinność. Nie ma wioski, meczetu, szosy... Tylko cisza, spokój i Ocean. 

      

Dive Point zanzibar znajduje się na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy,  
niedaleko miejscowości Matemwe i plaży Muyuni, na przeciwko wyspy  

Mnemba, wokół której nurkujemy i która uważana jest za najlepsze miejsce  
nurkowe na Zanzibarze. 

 

        

Specjalnie przygotowany pakiet zawiera: 



- loty  
- 10 nocy w pokojach dwuosobowych typu Sunshine Suite w hotelu Sunshine Marine Lod-
ge 
- Pełne wyżywienie, czyli 3 posiłki dziennie śniadanie, lunch, kolacja  
(napoje nie są wliczone w cenę, a zamawianie homarów oraz krewetek jumbo wymaga ma-
łej dopłaty). 
- Pakiet 10 nurkowań z łodzi - 2 nurkowania dziennie, pełny sprzęt, butle z powietrzem, 
balast, woda oraz przekąski na łodzi, opłaty za nurkowanie przy Atolu Mnemba, polska 
opieka w resorcie. 

- Wycieczka na plantację przypraw oraz do miasta Stone Town, 
- Transfery z i na lotnisko. 

- Ubezpieczenie turystyczne i nurkowe. 

 
 

Cena pakietów: osoba nurkująca 2735 USD, osoba nienurkująca 
2265 USD 

                     

  



W zależności od pory roku na Zanzibarze można spotkać wieloryby, rekiny, delfiny oraz manty. 
Natomiast zawsze przeżyjecie spotkanie z żółwiami morskimi, które występują tam w dużych ilo-
ściach. 

                                                      

 
 

Zdjęcia bazy oraz hotelu są na stronach internetowych: 
www.divepointzanzibar.com 

www.marinelodgezanzibar.com 
www.facebook.com/DivePointZanzibar 

 
 
Informacje i zapisy: Miłosz: 603 173 049 milosz@aquadiver.pl 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 
10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Tury-

styki  
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL 
IDUNA Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M 205615 w kwocie 386.415,00 złotych. 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Ka-
nady, USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 

2 000 zł. 
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