
 

 

 
 

Melia Zanzibar 5* PREMIUM 
Период По лице во двокреветна 

соба 
Еднокреветна соба Дете  2 – 11,99 г. 

Сместено со 2-ца 
возрасни 

12.03 – 21.03 1928 2457 1368 

02.04 – 11.04 1928 2457 1368 

Melia Zanzibar  5* PREMIUM 
Цените во табелата се дадени во ЕВРА по лице во Melia Garden Room , на база ALL INCLUSIVE, 
Цените се важечки за ограничен број на соби 
 
Хотел Melia Zanzibar 5* е лоциран на североисточното крајбрежје на егзотичниот остров 
Занзибар, на околу 45 минути од Стоун Таун, град на листата на УНЕСКО како светско 
наследство. 
Хотел 
Melia Zanzibar се наоѓа во Kiwengwa, на 11км од резерватот Kichwele, и има сопствена плажа од 
300 метри, базени, тениско исгалиште, пет ресторани и СПА центар.   
Соби 
Собите, бунгаловите и вилите се опремени со големи и удобни бањи, отворени тушеви и 
сопствени тераси или балкони.  
Melia Garden Room – стандардна соба, на приземје,  50 м2, максимално сместување 2 
возрасни + 1 дете,  брачен кревет King size или посебни легла, клима уред, телевизор со 
сателитски канали, минибар, отворен туш, кафемат, електричен бокал.  
Melia Room with terrace partial sea view- стандардна соба со делумен поглед на океан, на прв 
спрат со балкион,  50 м2, максимално сместување 2 возрасни + 1 дете,  брачен кревет King size 
или посебни легла, клима уред, телевизор со сателитски канали, минибар, отворен туш, 
кафемат, електричен бокал. Ocean view bungalow – нуди сместување само за возрасни, на 
повисоките спратови, достапен само по скали, со голема тераса со поглед кон океанот, 65 м2, 
максимум сместување 2 возрасни, брачен кревет King size, клима уред, телевизор со 
сателитски канали, минибар, отворен туш, кафемат, електричен бокал. 
The Level one-bedroom villa  - Вилата располага со 11- метарски базен во тропската градина,  
тераса со лежалки, 160 м2 максимум сместуваее 2 возрасни, брачен кревет King size, клима 
уред, телевизор со сателитски канали, минибар, отворен туш, кафемат, електричен бокал. 
 Ресторани: 

- Пет ресторани: 
- Основен ресторан Spices – бифе, комбинација на меѓународна, Африканска и Арапска 

кујна. Ресторанот служи појадок, ручек и вечера; 
- Ресторан Gabi – лоциран на плажа, под палмите, на околу километар од централното 

фоаје на хотелоѕ.  Трансфер со голф количка на секои 15-20 минути. Нуди јадења од 
скара и ладни пијалоци и коктели во неформална атмосфера; 

- Jetty Bar and Restaurant – на пристаништето, служи пијалоци и мали оброци преди и по 
вечера; 

- Aqua restaurant –  а-ла-карт мени со медитеранска кујна.  Вклучено само за гости 
Premium или The Level; 

- Pool bar & restaurant  - покрај базен, место за лесни јадења или коктели; 
- Library Bar  - во близина на лобито, вивка атмосфера. Располага со селекција на пури.   

https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.htm?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc474068630529%7Cme%7Ckmelia%20zanzibar%205%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca109943574413%7Cg11245811658&&gclid=EAIaIQobChMItejsubXL7gIVibbtCh1ttQaNEAAYASAAEgKhYvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

 

 

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 програмата 


