
 

 

 

Michamvi Sunset Bay 4* 
Период По лице во двокреветна 

соба 
Еднокреветна 

соба 
Трето 

возрасно 
лице 

Дете  2 – 11,99 г. 
Сместено со 2-ца 

возрасни 

12.03 – 21.03 1648 1550 2290 2213 1498 1476 1150 1005 

02.04 – 11.04 1648 1550 2290 2213 1498 1476 1150 1005 

Цените во табелата се дадени во ЕВРА по лице во STANDARD соба, на база Полупансион 
Цените со попуст важат за ограничен број на соби. 
 
Мал интимен хотел со само 20 луксузни соби, сместен во заливот Чвака, на плажа со бел песок 
и тиркизнен океан. Вистинско мести за релаксација во рајот.  
Сите соби се опремени со брачен кревет или две одвоени легла и располагаат со: 
• Клима уред 
• Вентилатор 
• Мрежа за комарци 
• Сеф 
• Фен 
• Wifi 
Хотелот располага со 2 ресторани и бар 

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 


