
Dom na Zanzibarze( - )
Cena: 200 USD

Dom do wynajęcia na Zanzibarze - wyjazd mo?emy zorganizowa? w dowolnym terminie

Nazwa wyspy pochodzi z języka arabskiego i oznacza „piękną wyspę”. Zanzibar określa się również mianem „wyspy przypraw” – na tutejszych bazarach można znaleźć barwne stosy wanilii, cynamonu, imbiru, goździków, gałek muszkatołowych czy kardamonu... Zanzibar to prawdziwe królestwo przypraw, a dzięki temu raj dla
smakoszy. Pełna egzotyka, rajskie krajobrazy, piaszczyste białe plaże, uznawane za jedne z najpiękniejszych na świecie, przejrzyste, turkusowe wody oceanu, zachwycająca przyroda to idealna propozycja dla ciekawych świata, urodzonych podróżników, a także miłośników pięknych plaż i rodzinnego wypoczynku w fascynujących

miejscach. My serdecznie namawiamy na błogie lenistwo pod palmami na śnieżnobiałych plażach. Odkrywajcie tajemnicze zakątki Zanzibaru i dajcie się ponieść urokowi tej wyspy...

Willa Tulia położona jest przy plaży, wśród palm kokosowych i 10 kroków od oceanu. Została zbudowana przez właścicieli z Polski i odzwierciedla ich sposób na
życie oraz miłość do Afryki. Dom zbudowany jest w stylu zanzibarskim z egzotycznego drewna i
posiada taras oraz dach kryty strzechą makuti. Wewnątrz znajdują się płótna z Mali, rzeźbione meble
z Konga oraz kosze z Kenii. Jest to idealne miejsce na odpoczynek, schronienie od zgiełku
codziennego życia, od biura oraz tłumów. Budując tę willę właściciele szukali prostoty, bycia w
zgodzie z naturą a także komfortu. Zdecydowanie jest to miejsce gdzie można się zrelaksować i
zapomnieć o stresach dnia codziennego. Jak to zrobić? Długie spacery na plaży, kąpiele w oceanie,
możliwość kosztowania lokalnych owoców i warzyw oraz pobudka na dźwięk kobiet śpiewających,
kiedy zbierają wodorosty. Zamiast klimatyzacji mamy cudowną bryzę, a telewizję i Internet
zastąpiliśmy książkami...

Willa Tulia to dom z trzema sypialniami; w dwóch z nich znajdują się łóżka podwójne, a w jednej
znajdują się dwa osobne łóżka. Wszystkie sypialnie wyposażone są w moskitiery oraz posiadają
łazienki, gdzie znajduje się prysznic, a w jednej z nich także WC. Ponadto zapewniona jest pościel
oraz ręczniki. Dom posiada duży taras z widokiem na ocean, gdzie można rozkoszować się pięknymi
widokami podczas posiłków. Kuchnia jest w pełni wyposażona, więc jeśli ktoś ma ochotę na
eksperymentowanie, znajdzie taką możliwość. Jeśli jednak ktoś nie ma ochoty na gotowanie – istnieje
możliwość zamówienia wyżywienia HB (śniadania i obiadokolacje).

O właścicielach:

Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie możemy czuć się wolni i bezpieczni. Kochamy widok na ocean. Przede wszystkim zawsze chcieliśmy podzielić się naszą pasją z innymi ludźmi. Villa Tulia jest naszym rozwiązaniem dla spotkań rodzinnych lub spędzania czasu z przyjaciółmi. Kochamy gotować i jeść razem. Chcieliśmy, aby nasza kuchnia
miała widok na ocean i wystarczająco dużo miejsca na tarasie, aby pomieścić duży stół, gdzie moglibyśmy zebrać się i cieszyć się kuchnią suahili.

Jeśli chodzi o plażę, to istnieje możliwość spotkania kilku turystów lub lokalnej ludności, jednak nie jest ona nigdy zatłoczona. Żeby nasi goście czuli się bezpiecznie i komfortowo, dyskretną
pieczę nad utrzymaniem nieruchomości sprawuje jeden z Masajów. Pomimo tego wskazane jest, aby
swoje cenne rzeczy trzymać zamknięte w pomieszczeniu, kiedy wychodzi się z domu. Czasami
zdarza się, iż zabraknie elektryczności, jednak nieruchomość posiada własny generator, który jest
utrzymywany i konserwowany przez tutejszych pracowników.

Jak dostać się do willi?  

Willa Tulia położona jest na obrzeżach miejscowości Matemwe, około 45 minut jazdy od lotniska w mieście Zanzibar. Można się tutaj dostać na 3 sposoby:



1. Transfer taksówką (koszt to ok. 75 USD w jedną stronę)

2. Samodzielnie – możliwość wynajęcia małego samochodu 4x4 (w automacie). Uwaga: należy wziąć pod uwagę fakt, iż panuje tutaj ruch lewostronny.

3. Daladala (lokalny bus) numer 118 , który odjeżdża z dworca autobusowego (koszt to około TZN 3000/USD 2). Jeśli jednak posiadacie dosyć spory bagaż – raczej odradzamy.

Z Matemwe:  

Po zjechaniu z drogi asfaltowej, trzeba kierować się w lewo.Na pierwszym skrzyżowaniu trzymaj się prawej i kontynuuj dalej prosto. Następnie
przejście obok znaków do Matemwe Beach Village, gdzie kierujemy się wzdłuż kamiennego muru.
Skręć w prawo na jego końcu. Nasza brama jest zaledwie 200 metrów w dół drogi. Nie możesz tego
przegapić, ale jeśli tak się zdarzy, po prostu wrócić do Matemwe Beach Village i zapytaj o drogę w
recepcji.

Wyjazd mo?emy zorganizowa? w dowolnym terminie

Co robić na wyspie?

Willa Tulia położona jest blisko kilku miejsc, w których można obserwować wspaniałe życie morskie.
Możesz odwiedzić rafy w pobliżu słynnego atolu Mnemba, odpowiednie dla nurków i osób
pływających ze sprzętem ABC. Prawie za każdym razem można spotkać tutaj rodzinę delfinów, w
zimie nie jest niczym niezwykłym, aby zobaczyć wieloryby, a rafa jest pełna kolorowych ryb. Przy
odrobinie szczęścia można również zobaczyć ośmiornice i żółwie.

Nasza rekomendacja to organizowanie takich wycieczek tylko przez licencjonowanych operatorów.
Możesz wybrać pomiędzy One Ocean (około 300 metrów od Willi Tulia) lub Dive Point (oferują
bezpłatny transfer do ich placówki, która jest naprzeciwko Mnemba). Obydwa biura są wypróbowane
i godne zaufania. Oba miejsca oferują kursy nurkowania PADI dla początkujących i zaawansowanych.

Kitesurfing nie jest dostępny w tej miejscowości, ale tzw. Kite Point jest o 15 minut jazdy (możliwość
transferu w razie potrzeby). Bungalowy Sele oferują wycieczkę na połowy ryb.

Nasza rada: radzimy unikać dogadywania się z chłopcami na plaży. Twierdzą oni, że oferują tańsze
usługi niż te dwa biura, jednakże może to być trudny proces i w końcu kosztować o wiele więcej.



Na lądzie:

Dla wszystkich odwiedzających po raz pierwszy Zanzibar – zwiedzanie Stone Town to punkt obowiązkowy.Stone Town – stara część miasta – znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Jest kolorową mieszanką stylów i kultur, na każdym kroku widać tu bogatą
przeszłość, w której uczestniczył cały świat arabski, Holendrzy, Chińczycy i Brytyjczycy. Z naszej willi
do miasta można dostać się wypożyczonym samochodem, wziąć lokalny bus (tzw. daladala) lub
taksówkę. Polecamy zagubienie się w labiryncie pereł architektonicznych miasteczka. Mieszkańcy są
bardzo przyjaźni i zawsze Ci pomogą, jeśli jednak wolisz zorganizowane zwiedzanie –
rekomendujemy wynajęcie przewodnika z licencją.

Spice Tours to kolejna "obowiązkowa" wycieczka dla odwiedzających po raz pierwszy wyspę. Istnieje
bardzo niewiele miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć uprawy wanilii, goździków oraz pieprzu. Ich
smak jest wyjątkowy i bije na głowę to, co można kupić w lokalnym supermarkecie. Polecamy
kontakt z naszym lokalnym agentem, aby zorganizować transfer i przewodnika.

Kolejną wyprawą, jaką możemy polecić, jest wizyta w lesie Jozani, gdzie w środowisku naturalnym
można obserwować rzadki gatunek małp Colobus. Po drodze warto zatrzymać się i obejrzeć wystawę
żywych motyli lub leżące w niedalekiej odległości lasy mangrowe. 

Kuchnia i jedzenie  

W miasteczku Matemwe istnieje kilkanaście miejsc, gdzie można skosztować lokalnej kuchni. Jeśli lubisz dosyć wyrafinowane jedzenie, spróbuj posiłku w Matemwe
Beach, które położone jest tuż obok. Mają nowego szefa kuchni, ale jeśli trzyma się standardu swego
poprzednika, nigdy nie będziesz rozczarowany. Dla tych, którzy mają mniejszy budżet, polecamy
bungalowy Mohammed (10 minut spacerem wzdłuż plaży). Podają tu dobrą rybę z frytkami (tzw.
fish&chips) – duże porcje w rozsądnej cenie (tj. mniej niż 10 dolarów za sztukę.).

Miłośnikom pizzy i makaronów polecamy willę Kiva, której właścicielami są Włosi. Oferuje ona
typowe, klasyczne dania kuchni włoskiej w dosyć rozsądnej cenie. Wieczorem nie przegap dosyć
skromnego, jednak bardzo urokliwego życia nocnego w Matemwe. Bungalowy Seles to miejsce, które
w ciągu ostatniej dekady stały się rozpoznawalną marką na wyspie. Miejsce to oferuje niesamowity
wybór drinków lub też można poprosić Khalida o przepyszny koktajl. Jednak doradzamy – sprawdź
rachunek dwa razy zanim zapłacisz.

Jedzenie w mieście Zanzibar oferuje niekończące się możliwości:

Ulubionym miejscem właścicieli jest Lukemann, zaledwie dwie minuty spacerem od Rynku Niewolników. Oferują doskonałe dania kuchni lokalnej w bardzo rozsądnej cenie.
Możesz mieć 3-daniowy posiłek za mniej niż 10 dolarów. Polecamy spróbować zupy z ośmiornic,
kalmarów w sosie kokosowym i szklankę soku z tamaryndowca. Podczas gdy w innych miejscach
można spodziewać się czekania 30 minut na jedzenie, tutaj czas oczekiwania jest znacznie krótszy.
Jeśli potrzebujesz miejsca na świętowanie, urodziny lub potraktowanie kogoś w sposób wyjątkowy,
spróbuj Monsoon w pobliżu portu. Będziesz siedział na podłodze, ale jedzenie jest bardzo dobre. Bądź
przygotowany, aby zapłacić ok. 25 USD na głowę. Lokal akceptuje karty kredytowe.



Jeśli nie jesteś fanem kuchni Suahili, można również znaleźć miejsce, gdzie podaje się curry (ulica
Shangani / aleja Kenyatta) oraz restaurację chińską (Aleja Suicide ). Obydwa miejsca - nie jest tak
źle, ale nie fantastycznie. Mercury i Livingstone to dwa puby, które zostały nazwane na cześć gwiazd
z Zanzibaru – Dawida Livingstona oraz Freddiego Mercury'ego.

Po zachodzie słońca należy odwiedzić Ogrody Forodhani w pobliżu Domu Cudów (The House of Wonders).Znajdują się tutaj dziesiątki straganów z owocami morza ze świeżego
połowu każdego dnia, w tym szeroki wybór skorupiaków, kalmarów i ośmiornic. Spektakularny widok
i świeżość gwarantowana, jednak należy liczyć się z dosyć wysoką ceną.

Dla smakoszy kawy możemy polecić spróbowanie Msumbi Cafe. Tutaj kawa jest świeżo palona i znajduje się tu szeroki wybór najlepszych
afrykańskich ziaren. Dla miłośników ciast polecamy Zanzibar Coffee House - nie jest tanio, ale
smacznie! Jeśli chodzi o napiwki – z pewnością ucieszą każdego, naszym zdaniem 5-10 % wystarczy.

Zakupy  

Wioska Matemwe, w której znajduje się willa, oferuje raczej ograniczoną ilość produktów w sklepach (tzw. dukas). Zazwyczaj bez problemu dostaniemy podstawowe produkty jak
woda, mleko, jajka, sezonowe owoce i warzywa oraz detergenty. Na większe zakupy trzeba udać się
do miasta. 

W mieście Zanzibar znajdują się trzy supermarkety. Migoz i Diplomat położone są wzdłuż autostrady
prowadzącej na lotnisko. Supermarket Kwality znajduje się w dzielnicy Mlandege. Supermarkety
oferują dosyć duży wybór jedzenia oraz produktów potrzebnych w domu. Znajdziemy tu mrożone
mięsa, wybór wędlin i serów (dosyć drogie), różnego rodzaju makarony, konserwy etc. W
supermarkecie nie ma możliwości kupna napojów alkoholowych.

Rynek Darajani, który znajduje się na świeżym powietrzu (ulica Benjamin Mkapa, w pobliżu stacji
końcowej autobusu tzw. daladala) jest wielką atrakcją samą w sobie. Polecamy spacer wąskimi
uliczkami, gdzie można zobaczyć niespotykane owoce i warzywa. Można tutaj spróbować 23
rodzajów bananów, kupić torbę innych, egzotycznych owoców i wypełnić kosz świeżymi ziołami.
Polecamy również świeże ryby – przy odrobinie szczęścia można dostać wspaniałe barakudy lub
tuńczyki (nie wstydź się, by sprawdzić ich świeżość - zapach powie wszystko.) Miejscowi rzeźnicy
sprzedają kozy i wołowinę. Na obrzeżach rynku z warzywami można również znaleźć sklep z owocami
morza. Sprzedają mrożone krewetki, homary, kalmary i kraby. Przy odrobinie negocjacji można
uzyskać nawet do 20 procent zniżki.

Wreszcie, sprawdź lokalne kosmetyki. Jeśli nigdy nie próbowałeś mydła z goździków – to jest miejsce, gdzie
trzeba to zrobić. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz chciał już dłużej używać
zwykłego żelu pod prysznic.

Alkohol można kupić w dwóch sklepach monopolowych: ZMMI, tuż obok Migoz, oferuje szeroki wybór
win i innych napojów alkoholowych. Innym rozwiązaniem jest udanie się do małego sklepu po drugiej
stronie ulicy od urzędu pocztowego w Stone Town. Konkurencyjne ceny, ale ograniczony wybór.



Płatności są proste: Zanzibar jest miejscem, gdzie płaci się gotówką. Karty kredytowe nie są powszechnie
akceptowane. ZMMI to wyjątek, jednak będziesz obciążony dodatkowym 5% kosztem obsługi. Istnieje
kilka bankomatów w mieście i żadnego poza nim. Należy unikać wypłat w nocy.

CENY

TERMINY:

20.12 – 15.01 - 300 USD

16.01. – 31.03 oraz 01.06. – 19.12. – 250 USD



01.04. – 31.05. – 200 USD

Powyższe ceny obowiązują za wynajęcie całego domu za dzień i zawierają wszystkie podatki.

W willi istnieje możliwość zamówienia wyżywienia HB (śniadania i obiadokolacje):

dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 30 USD za dzień

dzieci poniżej 12 roku życia: 20 USD za dzień

Transfer z lotniska (w jedną stronę):



do 4 osób: 50 USD

5-6 osób: 75 USD

Rezerwacja willi: 30 % ceny przy rezerwacji, pozostała kwota 70 % na 4 tygodnie przed przyjazdem.

Pomagamy również w rezerwacji biletu lotniczego. 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:

Wiza: Obywatele Polski wjeżdżający na teren Tanzanii muszą posiadać ważną wizę. Wizę turystyczną ważną przez 30 dni można otrzymać na lotnisku na
Zanzibarze. Do otrzymania wizy potrzebne są: paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty wyjazdu (z
dwoma pustymi stronami). Koszt: 50 USD (płatne gotówką). Na lotnisku należy wypełnić formularz
wizowy oraz karty migracyjne przyjazdu.

Ochrona zdrowia: Przy wjeździe do Tanzanii istnieje obowiązek pokazania dowodu szczepienia żółtej febry (książeczka szczepień).Jeżeli nie uda Ci się zrobić tego szczepienia przed wyjazdem,
trzeba będzie wziąć szczepionkę na lotnisku. Nie jest to miłe doświadczenie i sporo kosztuje.
Zachorowania na malarię są bardziej powszechne na kontynencie, jednakże zdarzały się przypadki
malarii w Stone Town. Zalecamy konsultację z lekarzem przed wyjazdem, z pewnością będzie on
wstanie doradzić nam odpowiednie leki przeciwko malarii. Trzeba pamiętać, iż tabletki przeciw
malarii należy wziąć kilka dni przed podróżą, więc nie czekaj do ostatniej chwili przed wyjazdem.
Odwiedzając kraje tropikalne zalecamy sprawdzenie, czy nie trzeba zastosować innej szczepionki.

Komary i inne insekty: W naszej willi stała morska bryza pomaga odstraszyć komary, jednakże nie da się ich uniknąć.Ogólnie zaleca się, aby nosić długie spodnie oraz bluzy z długimi
rękawami po zachodzie słońca. W nocy należy spać w pomieszczeniach, gdzie założona jest
moskitiera i najlepiej spryskać się płynem odstraszającym komary 30 minut przed snem. Pomaga
również utrzymywanie włączonego wentylatora z małą prędkością. Wokół willi znajduje się różnego
rodzaju roślinność, dlatego też należy się spodziewać małych insektów jak mrówki czy żuczki. Jeśli
będziecie trzymać żywność w lodówce lub zamkniętą w szafkach raczej nie powinno być problemu.

Pogoda i ubranie : Zanzibarze jest gorąco, ale na wybrzeżu zazwyczaj czuje się delikatną bryzę od oceanu. Temperatura w ciągu dnia waha się od 25-32 C (77-90 F) i około 25
C (77 F) w nocy. Podczas pory deszczowej temperatura odczuwalna jest zazwyczaj trochę wyższa ze
względu na dużą wilgotność. Chociaż tutejsza bryza jest dosyć przyjemna, nie można zapomnieć iż
słońce jest bardzo silne i dość łatwo się poparzyć. Zwykle stosuje się krem do opalania z wysokim
filtrem (nawet 50) i nie wystawia ciała na działanie promieni słonecznych przez zbyt długi czas. Jeśli
chodzi o ubiór w obrębie domu i na plaży to wszystko (w tym bikini) jest do zaakceptowania . Jednak
jeśli ktoś wybiera się do wioski lub miasta to inna historia. Zanzibar jest głównie muzułmańskie,
dlatego też szanując lokalną kulturę, zalecamy strój, który zakrywa ramiona i nogi od kolan w górę.

Ocean: Nigdy nie jest za zimny, a czasami nawet jest zbyt gorący. Z tarasu willi można obserwować charakterystyczne zjawisko pływów. Na kilka



godzin woda cofa się nawet więcej niż kilkanaście metrów. Gdy fala jest wysoka, ocean wkracza aż
do wejścia na plażę. Jest to idealny moment, aby skorzystać z kąpieli. Gdy fala jest niska przejdź
pieszo całą drogę aż do mielizny pomiędzy plantacjami wodorostów. Znajdziesz wiele ciekawych
stworzeń morskich: kolorowe małe ryby, krewetki, ośmiornice i koralowce. Uwaga: Nie polecamy
chodzenia gołą stopą! Istnieje mnóstwo jeżowców a ich ukąszenia nie są miłe.

  

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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