
 

 

 
 

RIU Palace 5* Superior 
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 1948 1860 2981 2568 1834 1461 

02.04 – 11.04 1948 1860 2981 2568 1834 1461 

Цените во табелата се дадени во ЕВРА по лице во GARDEN ROOM, на база All Inclusive 
Цените со попуст важат за ограничен број на соби. 

 
RIU Palace Zanzibar 5* 
Хотелот е лоциран на северозападното крајбрежје на Занзибар, на преубавата плажа со бел 
песок Нунгви. Градот Стоун Таун е на 55 км од хотелот. 
Хотел 
Хотелот Riu Palace Zanzibar на гостите им нуди на располагање три базени, СПА центар, 
ресторани и барови. За доброто расположение се грижи тим аниматори, а навечер има жива 
музика. Сите соби располагаат со бесплатен Wi-Fi. 
Соби 
Сите соби располагаат со клима, сателитска телевизија, минибар и балкон или тераса.  
Junior suite  – 45 м2, максимално сместување 3 возрасни, брачен кревет King Size, туш/када, 
мини бар, сеф, клима, Wi-Fi, балкон.  
Suite  – 51 м2, максимално сместување 3 возрасни + 1 дете, брачен кревет King Size, фотеља на 
расклопување, туш/када, мини бар, сеф, клима, Wi-Fi, балкон. 
Villa  –125 м2, максимално сместување 4 возрасни, брачен кревет King Size, фотеља на 
расклопување во дневен престој, туш/када, мини бар, сеф, клима, Wi-Fi, балкон. 
Ресторани: 

- Основен ресторант – бифе, сервира појадок, ручек и вечера; 
- Krystal а-ла-карт ресторант  – локална, морска и мексиканска кујна; 
- Бар во основниот ресторант; 
- Снек бар. 

Услуги во хотелот: 
- Отворњн базен; 
- Сопствена песочна плажа; 
- СПА центар – парна бања, џакузи, масажи; 
- Фитнес; 
- Wi-Fi; 
- Дневна и вечерна анимација, шоу програми со музика во живо; 
- Водени спортови. 

All Inclusive Концепт – 24 часа на ден. 
Гостите задолжително мора да ја носат All Inclusive нараквицата, која ќе ја добијат при 
сместувањето. 
ПОЈАДОК: Шведска маса (бифе)  
РУЧЕК: Топло и ладно бифе, скара во зоната на базенот  
ВЕЧЕРА (во основниот ресторан): Бифе и готварско шоу  
Специјални вечери: тематска бифе вечера 2 пати неделно  
ОПЦИОНАЛНА ВЕЧЕРА À LA CARTE Fusion ресторант Krystal (Со предходна резервација). 

https://www.riu.com/en/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/


 

 

ПИЈАЛОЦИ: Локални и увозни пијалоци 24 часа дневно. Редовно надополнување на 
минибарот во собите 
СПОРТ И АНИМАЦИЈА:  

- Фитнес RiuFit, групен фитнес (неколку пати неделни), парна бања и џакузи. 
- Водени спортови, кајак и нуркање. 
- АНИМАЦИЈА: Дневна анимација за деца од 4 до 12 години (неколку пати неделно). 

Дневна анимација за возрасни (неколку пати неделно). Шоу програми, вечерни 
програми или жива музика (некоку пати 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. 
 
 
 


