
 

 

 
 

Waridi Beach Resort & SPA 4+ 
Период По лице во двокреветна 

соба 
Еднокреветна 

соба 
Трето 

возрасно 
лице 

Дете  2 – 11,99 г. 
Сместено со 2-ца 

возрасни 

02.04 – 11.04 1420 1326 1768 1635 1250 1103 1271 1158 

Цените во табелата се дадени во ЕВРА по лице во Classic Room, на база ALL INCLUSIVE 
Цените со попуст се важечки за ограничен број на соби. 
Waridi Beach Resort & SPA 4+ 
Хотелот се наоѓа на северозападниот брег на Занзибар, во Pwani Mchangani, на широка плажа 
со фпесок која се протега помеѓу океанот и палмите. Се наоѓа на 40 км меѓународниот 
аеродром Кисауни и на 50 км од градот Стоун Таун. 
Хотел 
Waridi Beach Resort & Spa 4* разполага со 3 ресторани, базен, СПА и велнес центар, сала за 
пинг понг и билјард. 
Соби 
Сите соби се опремени со клима уред, вентилатор, бања, сеф, фрижидер, телевизор и се 
опкружени со градина со палми.  
Стандардна/класична/соба – прв спрат на основната зграда, 30 м2, максимално сместување 2 
возрасни + 1 дете/3 возрасни, брачен кревет или одделни легла, клима уред, туш, балкон. 
Бунгалов со поглед на градина или океан – во градината на хотелот, 25 м2, максимално 
сместување 2 возрасни, спална, клима уред, вентилатор, туш/када, балкон.  
Семејна соба- втор спрат на основната зграда, 40 м2, максимално сместување 2 воѐрасни + 2 
деца/4 возрасни, брачен кревет или 2 одделни легла, клима уред, вентилатор, туш, балкон. 
Ресторани: 

− Основен ресторан WARIDI  -  шведска маса/бифе Медитеранска кујна, традиционални 
вкусови на Занзибар, вегетариански и морски опции. Еднаш неделно -  Занзибарска 
вечера.   

− А-ла-карт ресторант- локална и интернационална кујна 
− SISHA RESTAURANT & BAR – лоциран на само 5 м од плажа, служи хамбургери, хотдог, 

салати, риба на скара и егзотични коктели.  
− Бар. 

Услуги во хотелот: 
− Базен со чадори и лежалко; 
− Wi-Fi; 
− Waridi’s IKI SPA – СПА център  
− Маникир, педикир, салон за убавина 
− Билијард, пинг понг; 
− Перална со доплата; 
− Лекар за прва помош на барање; 
− Дневна и вечерна анимација; 
− Библиотека. 

 

Цената вклучува: 

✓ Авио билет на чартер лет на Bulgaria Air со вклучени аеродромски такси. 

https://www.waridibeachresort.com/


 

 

✓ 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 


