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ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ  
 

 

Γνωστό ως το νησί των μπαχαρικών, το όμορφο νησί της Ζανζιβάρης στην 
ανατολική ακτή της Αφρικής ξεχειλίζει  από πολιτισμό και ιστορία  και από την 

άλλη μεριά ο επισκέπτης συναντά ειδυλλιακές παραλίες με λευκή άμμο & με τους 

φοίνικες να ταλαντεύονται νωχελικά  στη θαλάσσια αύρα. Όλα τα παραπάνω 
συνηγορούν ώστε να αποτελεί η Ζανζιβάρη ένα υπέροχο μέρος για εξερεύνηση 

καθώς και ένα ονειρικό μέρος για χαλάρωση. Η Ζανζιβάρη είναι το ημιαυτόνομο 
τμήμα της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική. Αποτελείται από το Αρχιπέλαγος 

της Ζανζιβάρης στον Ινδικό Ωκεανό, 25–50 χιλιόμετρα από την ακτή της 

ηπειρωτικής χώρας και αποτελείται από πολλά μικρά νησιά και δύο μεγάλα: το 
Unguja (το κύριο νησί, που αναφέρεται ανεπίσημα ως Ζανζιβάρη) και  το νησί 

Pemba. Πρωτεύουσα είναι η πόλη της Ζανζιβάρης, που βρίσκεται στο νησί 
Unguja. Το ιστορικό κέντρο της είναι η Stone Town, η οποία αποτελεί μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς.  

 
 

Πληροφορίες για το ταξίδι :  
➢ Διάρκεια πτήσης περίπου 8-12 ώρες (εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία που θα 

επιλέξετε και την αναμονή στον ενδιάμεσο σταθμό)  
➢ Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  

➢ Δεν απαιτούνται εμβόλια 

 

Πότε να επισκεφτείτε τη Ζανζιβάρη 

Η Τανζανία έχει τροπικό κλίμα κατά μήκος της ακτής, αλλά γίνεται εύκρατο στα υψίπεδα. Απρίλιο 

με μέσα Μάιου θα συναντήσετε πολύωρες βροχές (Πράσινη Περίοδος). Ιούνιο με Σεπτέμβριο 

είναι η δροσερή σεζόν. Νοέμβριο με Δεκέμβριο συνήθως έχει σύντομες βροχές, ενώ Οκτώβριο 

με Μάρτιο είναι η πιο καυτή σεζόν.  
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Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε κατά την διαμονή σας στη Ζανζιβάρη:  

Το τροπικό νησί της Ζανζιβάρης είναι γνωστό για τις όμορφες παραλίες με λευκή άμμο και 

τους κοραλλιογενείς υφάλους. Αλλά η Ζανζιβάρη δεν προσφέρει μόνο χαλαρή ζωή στην 

παραλία και θαλάσσια σπορ, αλλά και μια πολύχρωμη κουλτούρα και ιστορία. Οι ευκαιρίες 

είναι ατελείωτες, υπάρχουν πολλά να κάνουμε για όλους στη Ζανζιβάρη. Επιλέξαμε για εσάς 

τις καλύτερες εκδρομές στη Ζανζιβάρη. 

Περιήγηση σε φάρμα μπαχαρικών - Επισκεφτείτε μια φάρμα μπαχαρικών και μάθετε πώς 

τα μπαχαρικά, τα βότανα και τα φρούτα αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται ως φάρμακα. 

Kite surfing - Χάρη στους σταθερούς παράκτιους ανέμους της, η Ζανζιβάρη είναι ιδανικό 

μέρος για wind- ή kitesurfing, ειδικά στις παραλίες Paje, Kiwengwa και Nungwi. 

Περιήγηση με ποδήλατο βουνού - Αν σας αρέσει η άσκηση και η περιπέτεια, κάντε μια 

περιήγηση με ποδήλατο για να εξερευνήσετε το νησί. Σας προσφέρει μια ωραία εικόνα για τον 

καθημερινό τρόπο ζωής και την όμορφη φύση. 

Περιήγηση με τα πόδια στο Stonetown - Η παλιά Stone Town είναι το ιστορικό κέντρο 

της Ζανζιβάρης και ένας εκπληκτικός συνδυασμός για λάτρεις του φαγητού και λάτρεις του 

πολιτισμού μπορούν να επισκεφθούν ενδιαφέροντα πολιτιστικά μέρη όπως το Sultan's Palace, 

το House of Wonders, την αγορά των σκλάβων και τις αγορές τροφίμων Darajani ή 

Forodhani. Μπορείτε να δειπνήσετε στο πρώην σπίτι του Freddie Mercury, ο οποίος γεννήθηκε 

στη Ζανζιβάρη. 

Prison Island - Επισκεφθείτε το έρημο νησί που κάποτε χρησιμοποιήθηκε ως μέρος όπου 

κρατούνταν σκλάβοι. Σήμερα το Prison Island είναι ένα μέρος για να χαλαρώσετε στην 

υπέροχη λευκή παραλία. Είναι ιδανικό για κολύμβηση με αναπνευστήρα, κολύμπι ή 

ηλιοθεραπεία. Μπορείτε επίσης να δείτε τα ερείπια της παλιάς φυλακής και γιγάντιες χελώνες. 

Safari Blue - Απολαύστε τη φυσική ομορφιά της Ζανζιβάρης σε ένα παραδοσιακό ξύλινο 

ιστιοφόρο (dhow). Επισκεφθείτε 3 όμορφα νησιά όπου μπορείτε να κολυμπήσετε, να κάνετε 

αναπνευστήρα και να απολαύσετε ένα υπέροχο μπάρμπεκιου. Ένα άλλο δημοφιλές ταξίδι για 

κολύμβηση με αναπνευστήρα είναι στην Ατόλη Mnemba, ένα από τα πιο όμορφα σημεία για 

αναπνευστήρα στη Ζανζιβάρη. 

Jozani Forest - Πηγαίνετε μια βόλτα στο τελευταίο ιθαγενές δάσος και μαγγρόβια στη 

Ζανζιβάρη. Οι τεράστιοι φοίνικες σε αυτό το δάσος είναι εντυπωσιακοί και θα δείτε πολλούς 

πιθήκους σαν τους σπάνιους Red Colobus Monkeys. 

Chumbe Island  -Αυτό το ακατοίκητο μικρό κοραλλιογενές νησί είναι ένας πραγματικός 

παράδεισος για κολύμβηση με αναπνευστήρα. Είναι το πρώτο ιδιωτικό θαλάσσιο πάρκο στον 

κόσμο και διαθέτει μόνο 7 όμορφα φιλικά προς το περιβάλλον μπανγκαλόου, που 

περιβάλλονται από παρθένα φύση.   

 

 



Ιδανικές παραλίες  

Paje Beach: Πιο γνωστή για Kitesurfing & Diving, διαθέτει όλα όσα πρέπει να έχει μια όμορφη 

παραλία της Ζανζιβάρης: τεράστιες εκτάσεις με λευκή άμμο, φοίνικες που αιωρούνται στο 

αεράκι, γαλάζια νερά και εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. 

Bwejuu Beach: Πιο γνωστή για χαλάρωση - είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες 

παραλίες της Ζανζιβάρης. Αυτή η παραλία με λευκή άμμο με φοίνικες στη νοτιοανατολική ακτή 

του νησιού απέχει περίπου μιάμιση ώρα από το Stone Town. Είναι μια από τις πιο ήσυχες 

περιοχές της Ζανζιβάρης και μια αγαπημένη επιλογή για άτομα που αναζητούν απόλυτη 

χαλάρωση, ηρεμία και απομόνωση. 

Nungwi Beach: Είναι πιο γνωστή ως μια ζωντανή παραλία. Η παραλία Nungwi, στη 

βορειοδυτική ακτή της Ζανζιβάρης, είναι μια από τις πιο όμορφες και δημοφιλείς παραλίες του 

νησιού, που πρόσφατα έκανε τη λίστα Traveller’s Choice Awards 2018 του TripAdvisor με τις 

25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στα ανοιχτά της ακτής του 

Nungwi είναι υπέροχοι για καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα, ενώ μπορεί να 

εντοπίσετε ακόμη και δελφίνια, πράσινες χελώνες και φαλαινοκαρχαρίες σε ορισμένες περιόδους 

του χρόνου. 

Kizimkazi Beach: Πιο γνωστή για τα Dolphin Safaris. Στη νότια ακτή της Ζανζιβάρης, αυτή η 

μικρή αλιευτική κοινότητα αποτελείται από δύο οικισμούς: το Kizimkazi Dimbani στα βόρεια και 

το Kizimkazi Mkunguni στα νότια. 

Michamvi Beach: μια απομακρυσμένη λιμνοθάλασσα κοραλλιών, μια χερσόνησος στην 

κεντρική ανατολική ακτή του νησιού με ακατοίκητες παραλίες για εξερεύνηση, παρά την 

παρουσία δύο τεράστιων παραλιακών θέρετρων στην περιοχή. 

Kendwa Beach: Πιο γνωστή για ηλιοβασιλέματα και κολύμπι, ιδανική για κολύμπι, κολύμβηση 

με αναπνευστήρα και καταδύσεις. Αυτή είναι μια από τις λίγες παραλίες στη Ζανζιβάρη όπου η 

παλίρροια δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία Kendwa 

είναι θρυλικά, οπότε να είστε στην παραλία μόλις αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Η παραλία 

ζωντανεύει με έναν νέο τρόπο μόλις δύσει ο ήλιος κάτω από τον ορίζοντα, με νυχτερινή ζωή 

και ήρεμα beach party. Αυτή η παραλία της Ζανζιβάρης φιλοξενεί επίσης πολύχρωμους αστερίες, 

οι οποίοι μπορεί να εντοπιστούν ακριβώς στην ανοικτή θάλασσα (αλλά φροντίστε να μην 

μαζέψετε αυτά τα πλάσματα ή να τα ενοχλήσετε στο φυσικό τους περιβάλλον). 

Matemwe Beach: Πιο γνωστή για τον τοπικό πολιτισμό και τις καταδύσεις. Η μεγάλη, γραφική 

παραλία της Ζανζιβάρης, η μεγαλύτερη παραλία της Ζανζιβάρης), έχει μερικές από τις καλύτερες 

αμμουδιές του νησιού, ενώ ανάμεσα στους φοίνικες στο πίσω μέρος της παραλίας υπάρχουν 

παραδοσιακές κατοικίες για ψάρεμα, δίνοντας μια συναρπαστική ματιά στην τοπική κουλτούρα. 

Το παγκοσμίου φήμης νησί Mnemba Atoll βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από την ακτή, λίγο πιο πέρα 

από τον κύριο ύφαλο, και περιβάλλεται από παρθένους και εύκολα προσβάσιμους 

κοραλλιογενείς υφάλους. Η παραλία Matemwe διαθέτει μερικές από τις καλύτερες καταδύσεις 

και κολύμβηση με αναπνευστήρα στο νησί, καθώς και υπέροχο kitesurfing και ιστιοπλοΐα. 

 

 



 

Εστιατόρια που μπορείτε να απολαύσετε τοπικά πιάτα : 

The Rock Zanzibar – ίσως ένα από τα πιο γραφικά εστιατόρια στην Αφρική. Κυριολεκτικά 

τοποθετημένο σε έναν βράχο στα γαλάζια νερά του Ινδικού Ωκεανού, αυτό το εστιατόριο είναι 

ένα από τα πιο γνωστά στη Ζανζιβάρη και μια στάση υψηλής ποιότητας για όσους επιθυμούν 

να απολαύσουν φρέσκες συνταγές θαλασσινών σε εξωτικά περιβάλλοντα. 

La Taverna - Μια εξαιρετική επιλογή για τουρίστες με όρεξη για καλομαγειρεμένο ιταλικό 

φαγητό, το La Taverna είναι το μέρος που πρέπει να πάτε για τραγανές πίτσες και σπιτικά 

ζυμαρικά. Προσφέρει επίσης μια μεγάλη συλλογή από κορυφαία διεθνή κρασιά από τη Γαλλία, 

την Ισπανία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τη Χιλή. 

Zanzibar Serena Inn - Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του ομώνυμου ξενοδοχείου, 

προσφέρει ονειρεμένα αξιοθέατα πάνω από τον κόλπο και διαπρέπει στο σερβίρισμα φρέσκων 

θαλασσινών με βάση τα καθημερινά αλιεύματα βασιλόψαρου, τσιπούρας, κόκκινο και λευκό 

λυθρίνι, barracuda, cobia, τόνο, μπακαλιάρο, αστακό, γαρίδες, καλαμάρι ή καβούρι. 

Emerson Spice Cafe - Το σερβίρισμα για δείπνο στο Tea House του τελευταίου ορόφου είναι 

μια υπέροχη ευκαιρία για να απολαύσετε τα ζεστά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, αλλά 

σκεφτείτε να κάνετε έγκαιρες κρατήσεις καθώς αυτό το μικρό εστιατόριο κλείνει πολύ γρήγορα. 

Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα αστακού σε πράσινη παπάγια, γαρίδες Tambi με ψητό μάνγκο 

ή βασιλικό ψάρι τσίλι καρύδας ψημένο σε φύλλα μπανάνας. 

House of Spices - ένα από τα πιο δημοφιλή εστιατόρια στο Stone Town. Το εστιατόριο 

καταλαμβάνει μία από τις βεράντες όπου τα μπαχαρικά στεγνώνονταν πριν συσκευαστούν. Τα 

άλλα δωμάτια αυτού του τριώροφου σπιτιού του 18ου αιώνα έχουν χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν για την παραγωγή και την πώληση αυτού του πολύτιμου εμπορεύματος. Το 

εστιατόριο σερβίρει διεθνές μενού που περιλαμβάνει μεσογειακά πιάτα και δελεαστικές πίτσες. 

Emerson on Hurumzi - Αυτό το εστιατόριο που πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε 

βρίσκεται στην ταράτσα του δεύτερου ψηλότερου κτηρίου στην Stone Town μετά το Sultan’s 

Palace, το House of Wonders. Προσφέροντας μοναδική πανοραμική θέα στον Ινδικό Ωκεανό 

και στα γύρω τζαμιά, είναι μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στην πόλη για να απολαύσετε την 

εξωτική και αξέχαστη θέα της Stone Town και ένα μενού με φρέσκα θαλασσινά. 

Upendo - λευκή άμμος, καρύδες και εκπληκτική θέα. Μέρος ενός πολυτελούς θέρετρου που 

βρίσκεται σε μια παραλία στη χερσόνησο Michamvi, αυτό το εστιατόριο είναι ένα αληθινό 

κομμάτι του τροπικού παραδείσου και μια σίγουρη στάση για όλους όσους επιθυμούν να 

δοκιμάσουν συνταγές με καβούρια, γαρίδες, αστακό και ψάρι απολαμβάνοντας μια από τις την 

πιο όμορφη θέα αυτού του αφρικανικού νησιού. 

Loulou - Για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη θαλασσινή κουζίνα της Ζανζιβάρης με πιάτα 

ευρωπαϊκού στιλ - είναι μια μοναδική παρουσία σε αυτό το αφρικανικό γαστρονομικό τοπίο. 

Προσφέροντας ένα μενού με βάση το Βέλγιο, φέρνει στο τραπέζι μερικά από τα πιο γνωστά 

γαστρονομικά προϊόντα αυτής της χώρας, από κλασικές βάφλες και μους σοκολάτας που 

παρασκευάζονται με εισαγόμενη βελγική σοκολάτα μέχρι μπριζόλες Blanc Bleu Belge. 

Stone Town Cafe - Μόλις λίγα βήματα μακριά από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο ιστορικό 

κέντρο της Ζανζιβάρης, το Stone Town Cafe είναι μια απόλαυση για όσους θέλουν να 

αφιερώσουν το χρόνο τους και να παρακολουθήσουν τις καθημερινές εκδηλώσεις της περιοχής. 

Abyssinian Maritim - ένα παραδοσιακό αιθιοπικό εστιατόριο στην καρδιά της Stone Town και 

το ιδανικό μέρος για επισκέπτες που θέλουν να ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα για 

τις γεύσεις της Αφρικής. Αυτό το θεματικό εστιατόριο υιοθετεί το έθιμο της Αιθιοπίας να τρώτε 

με τα δάχτυλά σας, καθώς και την προσέγγιση μοιράσματος πιάτων, ένα παραδοσιακό σύμβολο 

φιλίας και πίστης. Μεταξύ των σπεσιαλιτέ του, μπορείτε να δοκιμάσετε το αιθιοπικό ψωμί injera 

και τον περίφημο φρέσκο καβουρδισμένο καφέ της Maritim. 

 

 

 



 

Μπαρ που μπορείτε να απολαύσετε ξεχωριστά cocktails & clubs για να διασκεδάσετε 

Στην Stone Town θα έχετε τις περισσότερες επιλογές για δισκέδαση καθώς και στα 

παραθαλάσσια μπαρ στις παραλίες  Kendwa, Paje, Jambiani, Nungwi 

Θα έχετε δίκιο να υποθέσετε ότι τα καλύτερα πάρτι γίνονται στις ίδιες τις διάσημες παραλίες 

της Ζανζιβάρης! Μπορείτε να αφήσετε τα φανταχτερά παπούτσια σας στο σπίτι και να 

κατευθυνθείτε σε μπαρ που ζωντανεύουν ιδιαίτερα μετά το σκοτάδι. Μπορείτε να σημειώσετε 

το «χορεύοντας κάτω από τα αστέρια» από τη λίστα σας, καθώς πολλά από τα παραλιακά μπαρ 

και lounge απευθύνονται στο νεότερο πλήθος και είναι γνωστό ότι παίζουν καλή ρέγκε και 

δημοφιλή house μουσική για να κάνουν τα πλήθη.  

Sunset spots 

6 Degrees South, Stone Town 

Africa House Hotel, Stone Town 

Gerry’s Bar and Restaurant, Nungwi Beach 

 

Cocktail beach bars 

Kendwa Rocks Beach Resort, Kendwa 

The Rock, Pingwe 

Paje by Night, Paje 

 

Nightclubs 

Garage Club, Stone Town 

Red Monkey Lodge, Jambiani 

Coccobello, Nungwi 

 

 

Zanzibar Nightlife Events and Festivals 

 

Full Moon Party – Kendwa Rocks 

Κάθε μήνα μπορείτε να ανυπομονείτε για το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, το Full Moon Party. 

Το πρώτο Σάββατο μετά την ορατότητα της πανσελήνου, μπορείτε να ανυπομονείτε για μια 

μεγάλη και τρελή βραδιά όπου είναι βέβαιο ότι θα διασκεδάσετε απίστευτα! Υπάρχουν ταξί από 

το Stone Town έως το Kendwa Rocks, ώστε να μπορείτε εύκολα να φτάσετε στο πάρτι και να 

απολαύσετε αυτή τη νυχτερινή ζωή της Ζανζιβάρης χωρίς να ανησυχείτε μήπως χαθείτε. 

 
Διαφορά ώρας – Ίδια ώρα με την Ελλάδα   
Τηλεφωνικός κωδικός +255 – για να καλέσετε Ελλάδα πληκτρολογείτε 0030  

Ηλεκτρικό Ρεύμα 240 Volts AC, 50 – 60 Hz 

Νόμισμα 

Το νόμισμα της Τανζανίας είναι το σελίνι αν και σε σαφάρι, εθνικά πάρκα και ξενοδοχεία 

πληρώνεται συνήθως σε δολάρια. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καλή κάλυψη ATM στην Τανζανία, 

συνιστάται να ταξιδεύετε με αρκετά μετρητά ευρώ ή προτιμότερα δολάρια, μπορείτε να 

αλλάξετε χρήματα σε γραφεία ή ξενοδοχεία, καθώς μόνο μεγάλα ξενοδοχεία δέχονται κάρτες 

και περιλαμβάνουν προμήθειες. 

 

Σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι & Καλές διακοπές ! 

 


