
Zanzibar 
Relaks w Afrykańskim słońcu

TERMINY
17.07-26.07.2020
21.11-30.11.2021
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Zabierzemy Was w najpiękniejsze zakątki wyspy, perły Oceanu 

Indyjskiego. 

Słynie ze wspaniałych plaż, rafy koralowej i największych na świecie 

upraw goździków. 

Stone Town - jest wpisana na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

Zanzibar jest potentatem w dziedzinie eksportu przypraw. Klimat 

umożliwia uprawę goździków, gałki muszkatołowej, cynamonu i pieprzu

Plaże mają piasek o zadziwiającej konsystencji białego 

pudru, a kolor oceanu jest niewiarygodnie szmaragdowy.



3



Gotowi na odpoczynek w Afryce?

● Blue safari (opcja) 

● wycieczka rowerowa  (opcja)

●  - wyspa Mnemba (opcja)

● pływanie z dzikimi delfinami  (opcja) 

● Jozani Chwaka Bay National Park (opcja)  

● (opcja)

● Prison Island (opcja)

Główne atrakcje wyjazdu na zanzibar
● nad oceanem

●

●

● żółwiami morskimi

● doświadczonego przewodnika i znawcy Afryki

● Stone Town (opcja) 

● Spice Tour - (opcja)
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Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
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DZIEŃ 1,2 
Lecimy do Afryki!

nad szmaragdowym oceanem 

i otoczonego piękną zielenią hotelu, który będzie naszą bazą 

treningową i wypadową

uroczej miejscowości Nungwi.

będzie nad Wami czuwał doświadczony przewodnik, 

znawca Afryki, dostępny przez 24 h na dobę

Witamy w Afryce!
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DZIEŃ 3
Zaczynamy RELAKS!

Nungwi 
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DZIEŃ 4 
STONE TOWN i Spice tour!

przejedziemy do Stone Town (opcja) na jedną z licznych na 

Zanzibarze plantacji (opcja)

m.in. goździki, pieprz, wanilię, gałkę muszkatołową, cynamon, kurkumę 

i kardamon

światowego dziedzictwa UNESCO miasta

spacerując  wśród palm i 

drzew

dzień pełen wrażeń, nie tylko estetycznych, ale i smakowych! 

Gerezanka Ruda i Koczkodan Czarnosiwy

Gerezanka zamieszkuje wyłącznie Zanzibar
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DZIEŃ 5  
Plażowanie I INNE ATRAKCJE!

na konną przejażdżkę (opcja) wspólna 

kąpiel ze zwierzętami w oceanie!

(opcja),

nietknięty przez człowieka las na Zanzibarze, Jozani Chwaka Bay National Park (opcja)

wioski Kizimkazi (opcja)  

 dzikie delfiny oraz popływać w ich 

towarzystwie dwa gatunki delfina – butlonosego i 

garbogrzbieta
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DZIEŃ 6
Morskie przygody 
i podwodne safari! 

ruszymy w kierunku Fumby  

tradycyjną, drewnianą łódź zwaną dhow i wyruszymy w rejs o nazwie Blue 

Safari (opcja) delfinów

małych piaszczystych wysepek

Snorkeling to jeden z najprzyjemniejszych sportów na Zanzibarze

Grillowane owoce 

morza 

 lagunę pełną mangrowców
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DZIEŃ 7 RELAKS lub 
spotkanie z żółwiami

w Nungwi

 założone w 1993 akwarium, którego głównym zadaniem jest 

ochrona żółwi morskich

(opcja),  
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DZIEŃ 8  
Wyprawa rowerowa 
wyprawę rowerową po północnej części wyspy (opcja)

malownicze wioski portugalskie 

ruiny po szesnastowiecznych budowlach

niedawno 

odkryte koralowe jaskinie! 



25



26



27

DZIEŃ 9
Ostatni dzień nad oceanem

kąpiel w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego

wylecieć  do Polski
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DZIEŃ 10 
Lądowanie  
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Zanzibar 
Relaks w Afrykańskim słońcu

31

CENA ZAWIERA

●

●

●

●

● (opcja)

●

●

CENA NIE ZAWIERA

●

●  

(opcja)

● - 

●

●

●

●

●

●

●

●

koszt uczestnictwa
 5290 zł + Loty 

 

 

TERMINY
17.07-26.07.2020
21.11-30.11.2021
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Igor Olejniczak
Mateusz poznański MICHAŁ truchanowicz

Grzegorz słowiński

Piotr Deutsch

Bartek rysak
Izabela szymańska Ania Olejniczak

www.legalnomads.pl

mailto:igor@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
mailto:ania@legalnomads.pl
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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Arequipa wygasły Wulkan Chucura

Kanion Colca
wyspy Amantani i Taquile

Machu Picchu
Święta Dolina Inków

Lima

Jezioro Titikaka Cusco
Amazonia


