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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. Zanzibar jest położoną u wybrzeża Afryki Wschodniej, należącą do Tanzanii wyspą. Mozaika czterech kultur: afrykańskiej, hinduskiej, arabskiej i europejskiej stworzyły tutaj, niezwykły koloryt zamieszkującego Zanzibar ludu Suahili. To miejsce, gdzie życie toczy się swoim odwiecznym tempem, a pojęcie czasu nabiera zupełnie innego wymiaru. Wyspa, od dawna znana z uprawy przypraw, oraz z jednych z najładniejszych na świecie plaż i miejsc do nurkowania, pozostaje wciąż miejscem niezalanym przez
tłumy turystów.

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:
!
-10 nocy w pokojach dwuosobowych typu Sunshine Suite w hotelu Sunshine Marine
Lodge

-przeloty!

-Pełne i pyszne wyżywienie, czyli 3 posiłki dziennie śniadanie, lunch, kolacja, (napoje
nie są wliczone w cenę, a zamawianie homarów oraz krewetek jumbo wymaga małej
dopłaty),

-Pakiet 10 nurkowań z łodzi - 2 nurkowania dziennie, pełny sprzęt, butle z powie-

trzem, balast, woda oraz przekąski na łodzi, opłaty za nurkowanie przy Atolu Mnemba, polska opieka w resorcie,
-Transfery z i na lotnisko,
-Ubezpieczenie turystyczne - sugerujemy również zakup ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wy jazdu.

!
Cena pakietów:
osoba nurkująca 2995 USD, osoba nienurkująca 2695 USD
*dla rodzin i grup wycena indywidualna
Kameralny, ale w pełni komfortowym hotel położony z dala od innych. Zbudowany na pięknym klifie,
bezpośrednio przy morzu, zapewnia relaks i wypoczynek w spokojnej atmosferze. Zakwaterowanie
w wolnostojących bungalowach. W każdym znajduje się 4 dwuosobowe pokoje (2 na parterze, oraz
2 na górze) z dwoma lub jednym dużym. Każdy pokój posiada własną łazienkę z prysznicem i toaletą. W pokojach nie ma klimatyzacji, zbudowane one zostały w sposób bardzo nowatorski i ekologiczny, umożliwiający wykorzystanie wiejącego od morza chłodnego wiatru.
Do spokojnego pobytu dokładamy zazwyczaj wycieczki. Odwiedzamy Stone Town, Prisaon Island,
oraz robimy Spice Tour.

W zależności od pory roku na Zanzibarze można spotkać wieloryby, rekiny, delfiny oraz
manty. Natomiast zawsze przeży jecie spotkanie z żółwiami morskimi, które występują tam w
dużych ilościach. Zanzibar posiada ciekawe i bogate rafy z typową dla równikowych rejonów
Oceanu Indy jskiego florą i fauną. Rekiny wielorybie, jak i wieloryby, oraz manty występują
sezonowo. Sezonem na rekiny wielorybie jest wrzesień oraz marzec. Większość miejsc nurkowych jest dość płytka. Średnia głębokość to około 16-18 m. Wy jątkiem są nurkowania
wokół Atolu Mnemba, który jest najbardziej znanym i atrakcy jnym miejscem nurkowym na
Zanzibarze, oraz w okolicy Leven Bank. Głębokość na Leven Bank waha sie od 20 do 50
metrów, i daje duże szanse na spotkanie rekinów i dużych ryb głębinowych. W czasie pobytu
zrealizujemy pakiet, obejmujący 10 nurkowań: przy wyspie Mnemba, oraz w okolicy Nungwi.
Szczegółowy plan nurkowań będzie ustalany na bieżąco w zależności od warunków pogodowych i pływów. Temperatura wody wynosić będzie ok. 30 C (skafander 3 lub 5 mm).

!
!
Zdjęcia i filmy z poprzednich wypraw:
https://www.flickr.com/photos/aquadiverpl/albums/72157719495006391
https://www.youtube.com/watch?v=FUEyZ_jJvbo!
!

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 Turystyki !
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

