
 

Τιμή Πακέτου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο
Tembo House Ηotel 
(B&B apartments) 4* πρωινό 10/01-20/12 501 € 42 € 68 €

Mizingani Seafront 4* πρωινό 10/01-20/12 735 € 84 € 114 €

Seyyida Hotel & Spa 4* πρωινό 10/01-20/12 750 € 86 € 118 €

Zanzibar Serena 5* πρωινό 10/01-20/12 1.090 € 155 € 245 €

Τιμή Πακέτου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο
11/01-15/03 & 05/07-05/09 670 € 64 € 114 €
16/03-04/07 & 06/09-19/12 650 € 60 € 98 €

https://theseyyida-zanzibar.com/

https://www.serenahotels.com/zanzibar

Επιβάρυνση Hμιδιατροφής: 25,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 48,00€/άτομο/διανυκτέρευση 

Επιβάρυνση Hμιδιατροφής: 25,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 48,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Λίγα μέρη στον κόσμο προσφέρουν παρθένα τιρκουάζ νερά, λευκές αμμώδεις παραλίες και 
τροπικούς παραδείσους με φοίνικες όπως η Ζανζιβάρη, η επιτομή του Ινδικού Ωκεανού.
Η ποικιλία των ξενοδοχείων στη Ζανζιβάρη καλύπτουν κάθε ανάγκη. Ένας εντελώς 
διαφορετικός κόσμος, μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία σε ένα ήρεμο περιβάλλον για 
αυθεντική χαλάρωση.
Συνδυάζεται τέλεια μετά από ένα σαφάρι στην Τανζανία, σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε 
στο ταξίδι σας αυτό το υπέροχο νησί.

Επιβάρυνση Hμιδιατροφής: 40,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 55,00€/άτομο/διανυκτέρευση 

https://tembohotel.com/

https://www.mizinganiseafront.co.tz/
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 35,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 48,00€/άτομο/διανυκτέρευση 

Επιπλέον διανυκτέρευση 
κατά άτομο

ZANZIBAΡΗ                

STONE TOWN (ΛΙΘΙΝΗ ΠΟΛΗ)

Επιπλέον διανυκτέρευση 
κατ' άτομο

Langi Langi Beach 
Bungalows (north) 3* πρωινό

ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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07/01-31/03 & 01-31/08 970 € 123 € 176 €
01/04-30/06 860 € 100 € 145 €

01/07-31/07 & 01/09-31/10 910 € 112 € 145 €

Mnarani Beach 
Cottages (Nungwi 
north)

4* πρωινό 01/03-31/10 810 € 90 € 130 €

The Zanzibari 
Boutique Hotel 4* πρωινό 05/01-20/12 795 € 88 € 150 €

10/01-15/03, 16/06-30/06 & 
01/09-30/10 (4=5 νύχτες) 1.160 € 160 € 0 €

16/03-15/06 & 01/11-22/12 
(4=5 νύχτες) 890 € 107 € 0 €

01/07-31/08 (4=5 νύχτες) 1.250 € 177 € 0 €

08/01-28/02 1.320 € 193 € 279 €
01-31/03 & 01/07-20/12 1.185 € 165 € 240 €

01/04-30/06 1.080 € 145 € 210 €

06/01-31/03 & 01/07-31/08 1.645 € 258 € 384 €
01/04-30/06 1.195 € 160 € 280 €
01/09-31/10 1.355 € 198 € 292 €

10/01-28/02 1.185 € 157 € 0 €
01/03-30/06 990 € 126 € 0 €

01-31/11 1.075 € 147 € 0 €

09/01-31/03 & 01/07-31/08 1.615 € 250 € 370 €
01/04-30/06 1.240 € 178 € 264 €
01/09-31/10 1.360 € 200 € 260 €

07/01-31/03 1.735 € 275 € 400 €
23/4-30/6 1.530 € 235 € 340 €

01/09-21/12 1.690 € 265 € 386 €

08/01-05/03 1.950 € 315 € 530 €
06/03-30/06 1.505 € 230 € 350 €

01/07-31/07 & 01/09-25/12 1.635 € 255 € 400 €

Kilindi Zanzibar 
(north) 5* all inclusive 04/01-22/12 3.230 € 575 € 980 €

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 23,00€/άτομο/διανυκτέρευση 
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 45,00€/άτομο/διανυκτέρευση 

http://langilangizanzibar.com/

Παροχές νεόνυμφων: Διακόσμηση κρεβατιού και γλυκά κατά την άφιξη, ένα ρομαντικό δείπνο στην παραλία ή στην πισίνα 

https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/zanzibar/melia-
zanzibar?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic

Παροχές νεόνυμφων: ένα ρομαντικό δείπνο 

https://www.goldzanzibar.com/

all inclusive 

5* all inclusive 

Gold Zanzibar beach 
House (north)

Επιβάρυνση Hμιδιατροφής: 38,00€/άτομο/διανυκτέρευση 
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 63,00€/άτομο/διανυκτέρευση 

https://www.karafuuzanzibar.com/
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 25,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Αll Ιnclusive: 45,00€/άτομο/διανυκτέρευση

https://thezanzibari.com/

Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 28,00€/άτομο/διανυκτέρευση                                                                                  
Παροχές νεόνυμφων: 1 μπουκάλι κρασί, 10% έκπτωση σε μαθήματα καταδύσεων, στις 7 νύχτες πληρώνετε 5 νύχτες 

https://mapenzibeach.diamondsresorts.com/rooms-suites/

Melia Zanzibar 
(Kiwenga)

Kono Kono Βeach 
Resort (south east)

Royal Zanzibar 
(Nungwi north)

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 38,00€/άτομο/διανυκτέρευση 
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 63,00€/άτομο/διανυκτέρευση

https://www.breezes-zanzibar.com/

5*

all inclusive

Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 38,00€/άτομο/διανυκτέρευση 
Επιβάρυνση All Inclusive: 75,00€/άτομο/διανυκτέρευση                                                                                           
Παροχές νεόνυμφων: ένα ρομαντικό δείπνο στην παραλία, καλάθι με φρούτα και αφρώδης οίνος

ημιδιατροφή

https://www.royalzanzibar.com/gallery

https://konokonozanzibar.com/

https://neptunepwani.website/

Karafuu Beach 
Resort (south east)

5*

5*

ημιδιατροφή

all inclusive

5*Breezes Beach Club 
& Spa (south east)

Diamonds Mapenzi 
Beach (Kiwengwa) 5*

5*

4

ημιδιατροφή

https://www.lighthousezanzibar.com/

ημιδιατροφή

Neptune Pwani 
Beach Resort 
(Kiwenga)
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Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα: 

Παροχές νεόνυμφων: 20% έκπτωση στo Spa, διακόσμηση δωματίου με λουλούδια και ρομαντικό δείπνο με κεριά με 1 
μπουκάλι κρασί

3) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων η εταιρία μας φέρει δικαίωμα  
ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμών. Oποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότητας, αεροπορικών θέσεων επιβαρύνει τον πελάτη.

1) All Inclusive: πρωινό, γεύμα, δείπνο, αναψυκτικά, καφέδες, μπύρα, κρασί κτλ. 

https://www.elewanacollection.com/kilindi-zanzibar/at-a-glance

 Οποιαδήποτε αλλαγή στον επίναυλο καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της τιμής των φόρων (MHTE 0206E6000046601)

7) Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης

9) Εξόφληση 40-30 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού (ή αναλόγως την πολιτική του κάθε ξενοδοχείου )
10) Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην ισχύουσα τιμή πετρελαίου  
11) Οι παροχές νεονύμφων χρείαζονται πιστοποιητικό γάμου για να δοθούν 

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει: Aεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο επιλογής σας με την ανάλογη διατροφή, 
μεταφορές από και προς το αεροδρομίο, πληροφοριακό φάκελο του προορισμού, υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου, αναχώρηση με την Ethiοpian Airlines μέσω Αντίς Αμπέμπα ή με Turkish μέσω 
Κωνσταντινούπολης ή με την Qatar μέσω Ντόχας καθημερινά ή με τη φθηνότερη λύση (οι αεροπορικοί ναύλοι 
είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων).

                                                       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                                       www.smileacadimos.gr                                     

4) Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση από τον αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως και από το ξενοδοχείο

2) Όλες οι τιμές είναι κατ' άτομο σε € (ευρώ) και έχουν υπολογισθεί με βάσει τις νομισματικές ισοτιμίες, καθώς και τις τιμές ξενοδοχείων 
και αεροπορικών ναύλων που ισχύουν την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου

6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας                                                                                                                                                                                                             
5) Τρίκλινα δεν υφίστανται και δεν συνιστώνται καθώς ουσιαστικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη

Με πτήσεις της Εthiopian: 490€/άτομο
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	GROSS ΤΜΕΣ

