
 

 

 

 

People of the World | Travel Group 

Online hotel & transfer bookings 

T: +30 2310 229 200 

E: info@peopletravel.gr 

https://www.peopletravel.gr/ |  ΜΗ.Τ.Ε.: 09.33.Ε.60.00.01461.00 

 

Stone Town & Beach Stay 

9 μέρες/7 νύχτες 

 
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής 

 

1η μέρα: Αθήνα - Ζανζιβάρη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και επιβίβαση στην πτήση για Τανζανία μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. με προορισμό για το νησί της Ζανζιβάρης. Άφιξη στην πρωτεύουσα του νησιού Stone Town και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χαλάρωση. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: Ξενάγηση Stone Town (Πέτρινη Πόλη) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση της Stone Town, της ιστορικής πόλης που έχει 

ανακηρυχτεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Το όνομα της μπορεί να μην 

είναι καθόλου ρομαντικό (η πέτρινη πόλη), αλλά στην πραγματικότητα είναι η παλαιότερη πόλη και η καρδιά 
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της Ζανζιβάρης, η οποία ελάχιστα άλλαξε τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι μια πόλη με μικρά δρομάκια, 

πολύβουα παζάρια, τζαμιά και περίτεχνα διακοσμημένα αραβικά σπίτια. Θα χρειαστεί να ξοδέψετε πολλές 

ώρες προκειμένου να περιπλανηθείτε μέσα σε αυτά τα χαριτωμένα στενά δρομάκια που ξυπνούν μνήμες από 

το παρελθόν. Τα περισσότερα από τα σπίτια που θα δείτε χτίστηκαν τον 19ο αιώνα με βασικό υλικό τους 

κοραλλιογενείς βράχους του νησιού που όμως δεν ήταν ανθεκτικοί στο χρόνο. Η κυβέρνηση φρόντισε πολλά 

από αυτά να ανακαινισθούν διατηρώντας την αρχική τους μορφή και γοητεία. Θα επισκεφθούμε την αγορά 

της πόλης που αποτελεί ένα αξιοθέατο από μόνη της. Είναι ένα πολύβουο και πολύχρωμο μέρος όπου ο κάθε 

μικροπωλητής διαλαλεί την πραμάτεια του κάτω από τον καυτό ήλιο. Θα επισκεφθούμε το Sultan Palace το 

οποίο χτίστηκε το 1890 για να φιλοξενήσει την οικογένεια του σουλτάνου ενώ το 1911 έγινε η επίσημη 

κατοικία του. Μετά την επανάσταση του 1964 μετονομάστηκε σε People’s Palace και μετατράπηκε σε 

μουσείο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο  House of Wonders. Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο κτίριο 

που περιτριγυρίζεται από κολώνες και μπαλκόνια, ενώ στην κορυφή του έχει ένα μεγάλο ρολόι. Χτίστηκε το 

1883 σαν τελετουργικό παλάτι του σουλτάνου και ήταν το πρώτο στην Ζανζιβάρη που διέθετε ηλεκτρικό 

ρεύμα και ανελκυστήρα, οπότε δίκαια οι ντόπιοι της εποχής το ονόμασαν σπίτι των θαυμάτων. Ανάμεσα στα 

αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε για την ντόπια αρχιτεκτονική τους είναι: Το παλιό Γερμανικό Προξενείο, το 

Africa House (πρώην English Club), η πλατεία Kele Kele, το παλιό φρούριο της Πόλης και φυσικά δεν θα 

παραλείψουμε να επισκεφθούμε το σκαλοβοπάζαρο, εκεί που γράφτηκε μια από τις σκοτεινότερες ιστορίες 

της ανθρωπότητας με την αγοραπωλησία μαύρων σκλάβων που φορτώνονταν στα καράβια των δουλεμπόρων 

για να μεταπωληθούν στην Αμερική και τη Βραζιλία ως σκλάβοι στις φυτείες των λευκών αποικιοκρατών.  

Θα δούμε το σπίτι του Δρ Λίβινγκστον, ενός εμβληματικού Σκοτσέζου ιεραπόστολου της Βικτωριανής 

εποχής, ιατρού και εξερευνητή της Αφρικής. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους 

εξερευνητές και ο πρώτος Ευρωπαίος που διέσχισε την ισημερινή Αφρική από τον Ατλαντικό μέχρι τον 

Ινδικό, ενώ επίσης εξερεύνησε την κοιλάδα του ποταμού Ζαμβέζη, ανακαλύπτοντας τους καταρράκτες 

Βικτώρια, και αφιέρωσε μεγάλο τμήμα της ζωής του στην ανακάλυψη των πηγών του Νείλου. Οι ανακαλύψεις 

του προηγήθηκαν του Μοιράσματος της Αφρικής από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Χρόνος ελεύθερος 

για προσωπική εξερεύνηση της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της μέρας στην διάθεσή σας 

για να εξερευνήσετε την πόλη, να κάνετε τις αγορές σας, να περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια της παλιάς 

πόλης και να απολαύσετε ένα δροσιστικό κοκτέηλ στο roof garden κάποιου ξενοδοχείου εποχής με θέα τα 

τυρκουάζ νερά του Ινδικού Ωκεανού. Διανυκτέρευση 

 

3η μέρα: Stone Town –Εκδρομή σε Prison Island 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Prison Island. Είναι ένα νησί σε μικρή απόσταση που θα το 

προσεγγίσουμε  με ταχύπλοο από την Stone Town το οποίο κατ’ ευφημισμό αποκαλείται έτσι. Το κτίριο που 

χτίστηκε  στο νησί για να φιλοξενήσει κρατούμενους δεν λειτούργησε ποτέ σαν φυλακή παρά σαν κτίριο 

καραντίνας  στο οποίο έπρεπε κάποιος να μείνει για 15 μέρες ώστε να διαβεβαιωθούν ότι δεν πάσχει από 

καμία μεταδοτική-θανατηφόρα ασθένεια για να του επιτραπεί στη συνέχεια η είσοδος στο νησί της 

Ζανζιβάρης. Πλέον στο νησί υπάρχει, εκτός από το κτίριο των φυλακών-καραντίνας, ένα υπό κατασκευή 

ξενοδοχείο αλλά και καταφύγιο της γιγάντιας χελώνας Aldabra. Επιστροφή στη Stone Town και χρόνος 

ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Stone Town - μεταφορά σε παραλιακό ξενοδοχείο 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και την προγραμματισμένη ώρα μεταφορά στο παραλιακό ξενοδοχείο διαμονής σας. 

Άφιξη, παραλαβή δωματίων και για τις επόμενες 4 μέρες η ζαχαρένια αμμουδιά και τα τυρκουάζ νερά του 

Ινδικού Ωκεανού σας προσκαλούν να τα απολαύσετε στο έπακρο. Η διαμονή σας περιλαμβάνει βραδινό 

γεύμα. 

 

 



5η – 7η μέρα: Beach Stay 

Οι μέρες ελεύθερες για να απολαύσετε το πανέμορφο περιβάλλον, τις παροχές του ξενοδοχείου σας, να 

χαλαρώσετε, να φορτίσετε θετικά το σώμα και το νου και αν το επιθυμείτε, να συμμετέχετε σε κάποια από 

τις προαιρετικές εκδρομές που έχουμε να σας προτείνουμε. Οι ημέρες παραμονής σας στο ξενοδοχείο 

περιλαμβάνουν εκτός από πρόγευμα και βραδινό γεύμα. 

 

8η μέρα: Παραλιακό ξενοδοχείο - αεροδρόμιο Ζανζιβάρης 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε για τελευταία φορά την εξωτική παραλία 

μέχρι το μεσημέρι. Την προγραμματισμένη ώρα, αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο της πόλης.  Επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

9η μέρα: Αθήνα 

Άφιξη στην Αθήνα μέσω νωρίς το πρωί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Ένα υπέροχο ταξίδι έχει φθάσει στο τέλος 

του. 

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί για την καλύτερη και ποιοτικότερη διεξαγωγή του 

χωρίς να παραληφθεί καμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται εκτός αν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. 

 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια  οικονομικού ναύλου με Ethiopian Airlines μέσω Addis Ababa  

• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στην Stone Town 

• 4 διανυκτερεύσεις σε  ξενοδοχείο 4* αστέρων σε παραλιακό θέρετρο της Ζανζιβάρης 

• Πρωινό καθημερινά 

• Βραδινά γεύματα (4) στο παραλιακό ξενοδοχείο διαμονής  

• Ξενάγηση Stone Town (διάρκειας μισής μέρας 3-4 ώρες περίπου ), με Αγγλόφωνο επαγγελματία 

ξεναγό. 

• Εκδρομή με σκάφος στο απέναντι νησί – Prison Island με Αγγλόφωνο επαγγελματία ξεναγό 

• Όλες οι μεταφορές από/προς τα ξενοδοχεία διαμονής και τα αεροδρόμια άφιξης/αναχώρησης  

• Είσοδοι και τέλη σε πάρκα  

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

• Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει και Covid19 καθώς και έξοδα ξενοδοχείου 

καραντίνας έως του ποσού των 1500 ευρώ ανά άτομο (δεν ισχύει για ταξιδιώτες άνω των 70 ετών) 

• Υπηρεσίες τοπικού Έλληνα αντιπροσώπου 

• Πληροφοριακό Έντυπο 

Δεν περιλαμβάνονται 

 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων σύνολο 496  € (επιβεβαιώνονται πάντα με την έκδοση 

των εισιτηρίων, σε περίπτωση σοβαρής αλλαγής εξαιτίας της διεθνούς αύξησης της τιμής των 

καυσίμων ή των χρεώσεων handling από την αεροπορική εταιρεία, η διαφορά καλύπτεται από τον 

πελάτη) 

• Βίζα Τανζανίας (50 USD ανά άτομο), πληρώνεται με την άφιξη (ή εναλλακτικά  ηλεκτρονικά πριν 

την άφιξη) 

• Φιλοδωρήματα για οδηγούς, ξεναγούς, αχθοφόρους ξενοδοχείων  



• Φόρος διαμονής (infrastructure tax), αξίας 1 USD ανά άτομο ανά ημέρα/διανυκτέρευση, καταβλητέος 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στα ξενοδοχεία διαμονής στην Ζανζιβάρη πριν την αναχώρηση 

(στην Ζανζιβάρη) 

• Οποιαδήποτε απρόβλεπτη αύξηση στις εισόδους στα πάρκα οι οποίες επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη 

• Έξτρα γεύματα, ποτά, αναψυκτικά, ροφήματα, δραστηριότητες, προαιρετικές εκδρομές, που δεν 

αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα 

• Χρήση μίνι μπαρ, έξοδα προσωπικής φύσης (π.χ  καθαρισμού ρούχων) 

• Κόστος PCR tests από Ελλάδα και Ζανζιβάρη (εφόσον απαιτηθεί). 

• Επιπρόσθετη ασφάλιση ακύρωσης ταξιδιού λόγω ατυχήματος/νοσηλείας/ασθένειας 

συμπεριλαμβανομένης και της νόσου covid19 με κόστος 5 % επί της τιμής του πακέτου 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά ως συμπεριλαμβανόμενο στο ανωτέρω πρόγραμμα 

 

Διεθνείς Πτήσεις  

(ώρες αναχώρησης & άφιξης τοπικές κάθε χώρας) 

 

  1  ET 765     ATHADD    ΑΝΑΧ:01:05  ΆΦΙΞΗ:06:55   

  2  ET 815     ADDJRO     ΑΝΑΧ:10:15  ΆΦΙΞΗ:12:50     

  3  ET 812     ZNZADD    ΑΝΑΧ:17:00  ΆΦΙΞΗ:19:45    

  4  ET 764     ADDATH     ΑΝΑΧ:23:00  ΆΦΙΞΗ:04:00   +1  

 

Ξενοδοχεία προγράμματος 3* αστέρων superior  

 

Πόλη Διαν/σεις Ξενοδοχείο Website 

Stone Town 3 Maru Maru www.marumaruzanzibar.com/ 

Beach Stay 4 Kasha Boutique https://kasha-zanzibar.com/ 

 

Πόλη Διαν/σεις Ξενοδοχείο Website 

Stone Town 3 Kisiwa House www.kisiwahouse.com/ 

Beach Stay 4 Sunshine Marine Lodge www.marinelodgezanzibar.com/ 

 

Πόλη Διαν/σεις Ξενοδοχείο Website 

Stone Town 3 Sharazad Wonders www.sharazadboutiquehotel.com/ 

Beach Stay 4 Ocean Paradise Resort & Spa https://oceanparadisezanzibar.com/ 

 

Πληροφορίες διαμονής 

• Τα ξενοδοχεία διαμονής είναι τοπικής διαβάθμισης και έχουν επιλεχθεί με κριτήριο να είναι όσο πιο 

κοντά γίνεται στα διεθνή στάνταρντ. 

• Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τη στιγμή της κράτησης, θα επιβεβαιωθούν άλλα εφάμιλλης 

κατηγορίας και ποιότητας. 

• Τα τρίκλινα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα με προσθήκη έξτρα κρεβατιού. 

 



Τιμή προγράμματος 

Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή - Eξαιρείται το διάστημα 8-18/04/23 

 

 

Ξενοδοχεία 

 

Περίοδος 

 

Ανά άτομο  

σε δίκλινο δωμάτιο 

 

 

Επιβάρυνση  

μονόκλινου δωματίου 

Kisiwa House 

& 

Sunshine Marine 

10/01 – 14/03/23 1510 € 540 € 

15/03 – 31/03/23 1340 € 560 € 

01/04 – 31/05/23 1270 € 485 € 

 

 

 

Ξενοδοχεία 

 

Περίοδος 

 

Ανά άτομο  

σε δίκλινο δωμάτιο 

 

 

Επιβάρυνση  

μονόκλινου δωματίου 

Maru Maru 

&  

Kasha Boutique  

10/01 – 28/02/23 1545 € 415 € 

01/03 - 31/03/23 1520 € 375 € 

10/04 – 31/05/23 1425 € 320 € 

 

 

 

Ξενοδοχεία 

 

Περίοδος 

 

Ανά άτομο  

σε δίκλινο δωμάτιο 

 

 

Επιβάρυνση  

μονόκλινου δωματίου 

Sharazad Wonders 

& 

Ocean Paradise 

10/01 – 28/02/23 1570 € 310 € 

01/03 – 14/03/23 1505 € 320 € 

15/03 – 31/03/23 1470 € 305 € 

01/04 – 31/05/23 1355 € 240 € 

 

Highlights 

• Ξενάγηση στην ιστορική πόλη Stone Town αναγνωρισμένη από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Εκδρομή στο νησί Prison Island που προοριζόταν για φυλακή αλλά λειτούργησε ως χώρος καραντίνας 

για τους ναυτικούς και ταξιδιώτες πριν εισέλθουν στο κυρίως νησί 

• Χαλάρωση στις σμαραγδένιες παραλίες του νησιού 

 


