
 

 

 

 
 

Maya Bay Resort & SPA 4+ 

Период 
По лице во двокреветна 

соба 
Еднокреветна соба 

Дете  2 – 11,99 г. 
Сместено со 2-ца 

возрасни 

12.03 – 21.03 1627 1472 1842 1735 1159 1035 

02.04 – 11.04 1420 1306 1768 1635 1159 1035 

 
Цените во табелата се дадени во ЕВРА по лице во двокреветна соба, во Garden Bugalow Room, 
на база ALL INCLUSIVE. 
Цените со попуст важат за ограничен број на соби. 
Сместување на 3-то возрасно лице не е дозволено во Garden Bungalow Room, но е можно во 
соба од повисока класа по цена на лице во двокреветна. 
Доплата (по желба) за различни типови соби како што следува: 

•  Pool View Room – 68 ЕУР по лице за цел период; 

•  Sea View Room – 104 ЕУР по лице за цел период; 

•  Sea Front Room – 161 ЕУР по лице за цел период; 
Maya Bay Resort & SPA 4* + 
Локација 
Maya Bay Resort & SPA 4* е лоциран на егзотичниот полуостров Мичамви Кае, на источното 
крајбрежие на Занзибар, на 65 километри од меѓународниот аеродром и градот Стоун Таун, на 
самиот брег. 
Хотел 
Maya Bay Resort & SPA е опкружен со прекрасна прекрасна цветна градина со директен 
пристап до плажа со бел песок сместена до океанот и палмите.  
Соби 
Maya Bay Resort & SPA располага со 80 елегантни и пространи соби и апартмани, распоредени 
во бунгалови со поглед кон градината, базенот или морето. Сите соби се опремени со клима 
уред, вентилатор, сеф, фрижидер и телевизор. 
Стандардна соба со поглед на градина -  прв или втор спрат, 26 м2, максимално сместување 2 
возрасни, балкон/внатрешен двор на приземје.  
Стандардна соба со поглед на базен -  прв или втор спрат, 26 м2, максимално сместување 2 
возрасни, балкон/внатрешен двор на приземје.  
Стандартна со поглед на море -  прв или втор спрат, 26 м2, максимално сместување 2 
возрасни, балкон/внатрешен двор на приземје.  
Ресторанти: 

− Ресторант Maya  -  систем на бифе/ средоземна кујна, со дополнителни вкусови 
типични за Занзибар, вегетаријански јадења и морски плодови/. Еднаш неделно -  
типична Занзибарска вечера; 

− А-ла-карт ресторант и бар LA BAIA – богат избор на а-ла-карт специјални вечери во 
интимна атмосфера со поглед кон Индискиот океан 

− Основен бар Maya – во близина на ресторантот. 
Услуги во хотелот: 
− 2 базени со чадори и лежалки; 
− Песочна плажа; 
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− Мала фитнес сала; 
− Бесплатен Wi-Fi; 
− Maya’s IKI SPA – СПА центар, масажи и ароматерапија; 
− Перална со доплата; 
− Лекар за прва помош на барање; 
− Паркинг; 
− Библиотека. 

 
ALL INCLUSIVE концепт: 

− Пијалок за добредојде; 
− Појадок, ручек и вечера на база на бифе; 
− Доцен појадок на барот 10:30 – 12:00 ; 
− Чај, вода, безалкохолни локални пијалоци, точено пиво и вино, локални коктели на 

барот бара од 10:00 до 22:00  
− Чај и кафе во 17:00; 
− Свежо овошје на плажа; 
− Занзибарска вечера еднаш неделно 

Цената вклучува: 

✓ Авио билет на чартер лет на Bulgaria Air со вклучени аеродромски такси. 
✓ Чекиран багаж 20 кг. + рачен багаж 6 кг.; 
✓ 7 ноќевања во избраниот од Вас хотел  на соодветната база на исхрана. 
✓ Трансфер: Аеродром - Хотел - Аеродром; 
✓ Представник на туроператорот на бугарски јазик. 
✓ Патничко осигурување со вклучен COVID-19 ризик; 

Цената не вклучва 

• Целодневно (морско) сафари со вклучен ручек – 88 ЕУР за возрасен,/44 ЕУР за дете 2- 
11.99г.; 

• Полудневна екскурзија „Островот на зачините“  - 42 ЕУР за возрасен/ 21 ЕУР за дете 2- 
11.99г.; 

• Полудневна екскурзија до Камениот град– 42 ЕУР за возрасен/ 21 ЕУР за дете 2- 
11.99г.; 

• Полудневна екскурзија до резерватот „Иозани“ – 62 ЕУР за возрасен/ 31 ЕУР за дете 2 -
11.99г; 

• Полудневна екскрузија до „Затвореничкиот остров“ – 52 ЕУР за возрасен/26 ЕУР за 
дете 02 – 11.99г; 

• Туристичка градска такса – по 1 USD по лице по ноќ. Се плаќа директно на рецепција на 
хотелот 

• Влезна виза за Танзанија 50 USD по лице.   

• Задолжителен минимален бакшиш за шофери – околу 5 долари по лице за превоз; 

• Трошоци од личен карактер; 

• Такса за гориво  - се објавува 21 ден пред полетување. 

• Храна, пијалоци и услуги кои не се спомнати во преограмата. 
 
 


