
Itinerář cesty:

12.2.2021 Odpoledne odlet z Prahy přes Dohá na Zanzibar s leteckou 
společností Quatar Airways. 

Ráno přílet na Zanzibar, transfer do hotelu My Blue (****), program all 
inclusive relaxace u moře.

Celodenní relaxace u moře na hotelové 
pláži.

Přílet do Prahy.

Cena na osobu:
53.650,- Kč

Datum odletu: 
12.2.– 21.2.2021

Doba pobytu na místě: 7 nocí
Kód zájezdu: PT 120221

Doplňující informace a odpovědi na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  . e-mailu: info@profitrips.cz www.profitrips.cz/zanzibarRegistrovat na zájezd se můžete na webu: 

Itinerář letecké přepravy s leteckou společností Qatar Airways s přestupem v Dauhá 
a technickou zastávkou v Dar es Salaamu: QR  292   12FEB PRG DOH      1550   2325

QR 1351  13FEB DOH ZNZ      0110   0935
QR 1352  20FEB ZNZ DOH      2115  #0545
QR  291   21FEB DOH PRG      0825   1245

Nabídka na pobytový zájezd 
na Zanzibar, Tanzánie

Zájezd na tropický ostrov Zanzibar bez nutnosti testů na COVID 19 po příletu do Tanzánie i dalších restriktivních opatření. 
Cesta se uskuteční v hlavní turistické sezóně, kdy na ostrově bývá slunečné letní počasí. 

Ubytování je v kvalitním **** resortu My Blue, který se nachází v severní části ostrova kde není tolik znát příliv a odliv. 
Ubytování je v programu all inclusive. 

Česky mluvící průvodce bude cestovat se skupinou tam i zpět a bude skupinu doprovázet na fakultativních akcích.

13.2.2021

14.2.2021

Celodenní relaxace u moře na hotelové pláži.15.2.2021

Celodenní relaxace u moře na hotelové pláži.16.2.2021

Celodenní relaxace u moře na hotelové pláži.17.2.2021

Celodenní relaxace u moře na hotelové pláži.18.2.2021

Celodenní relaxace u moře 
na hotelové pláži.

Dopoledne relaxace u moře 
na hotelové pláži, odpoledne 
transfer na letiště a odlet do Prahy

19.2.2021

20.2.2021

21.2.2021



Cena zahrnuje: 
- leteckou přepravu v turistické třídě s leteckou společností Quatar Airways, ubytování 
  v hotelu My Blue (****) na dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí s programem all inclusive, služby 
  česky mluvícího průvodce, který cestuje se skupinou už z Prahy a doprovází účastníky 
  na fakultativní akce.

Cena nezahrnuje: 
- pojištění léčebných výloh, které zajistíme s cestovní pojišťovnou ERV. Tato pojišťovna je jednou z mála, 
  která kryje i výlohy na léčení či storno díky nemoci COVID 19. Nabídku vypracuje individuálně po zaslání 
  dotazníku. Zájemcům o zájezd zašleme podrobné pokyny. 
-  vízum pro vstup do Tanzánie: předem vyřídíme za 1500 Kč nebo po příletu na letišti za USD 50 na osobu,
  pobytovou taxu USD 1 na osobu a noc a pokoj – platí se na místě.

Webové stránky hotelu My Blue:https://www.mybluehotel.com/

Možnost fakultativních akcí a příplatků (ceny na osobu):
1)  Celodenní výlet s prohlídkou města Stone Town a návštěva plantáže kde se pěstuje koření, které je 
     nejznámějším vývozním artiklem Zanzibaru:2 600 Kč. Minimální účast pro pořádání výletu: 4 osoby.
2)  Příplatek za jednolůžkový pokoj: 9.460,- Kč na osobu
3)  Příplatek za letenku v business třídě: na vyžádání

Podmínky pro vstup do Tanzánie: pro vstup do země je zapotřebí cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců od data vstupu 
do země. U cestovatelů přijíždějících z rizikových oblastí, je při vstupu do země je vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté 
zimnici.
Zdravotní regulace v souvislosti s onemocněním COVID 19: během zájezdu není potřeba podstupovat testy na nemoc COVID 19, 
během cesty letadlem je potřeba mít nasazenou roušku, roušky jsou vyžadovány i ve společných prostorách hotelu. 
V případě jakékoli změny pravidel Vás budeme informovat. Po příletu do ČR je potřeba si nechat udělat test na nemoc COVID 19
dle aktuálně platných předpisů.

Minimální počet účastníků je 8. Předběžná registrace na zájezd 
probíhá do 2.1.2021, pak budou rozeslány přihlášky. 

Můžete se zaregistrovat zde: www.profitrips.cz/zanzibar

Cena na osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji: 53.650,- Kč
Minimální účast: 8 klientů

Doplňující informace a odpovědi na případné dotazy rádi poskytneme 
na nebo  . tel: 605 256 658 e-mailu: info@profitrips.cz

Nabídka na pobytový zájezd 
na Zanzibar, Tanzánie
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