RIU PALACE ZANZIBAR 5*
Zanzibar

Descriere RIU PALACE ZANZIBAR 5* 5*, Zanzibar
Riu Palace Zanzibar 5*
Oferă unități de cazare de lux, cu terasă privată cu vedere la Oceanul Indian. Printre facilitățile oferite se numără o
piscină în aer liber, o plajă privată unde sunt disponibile facilități pentru sporturi acvatice și un centru de scufundări.
Centrul de spa oferă servicii de masaj și o baie de aburi.
Fiecare unitate de cazare este prevăzută cu aer condiţionat. Unele unități de cazare se află pe plaja Nungwi și au
piscină privată, cadă cu hidromasaj și grădină.
Oaspeții pot savura băuturi la barul de pe plajă și pe terasa cu vedere la apusul soarelui. Riu Palace Zanzibar - All
Inclusive oferă un concept all inclusive, în cadrul căruia oaspeții pot beneficia de mic dejun tip bufet cu stații de
bucătărie deschisă și au la dispoziție 2 restaurante tematice care servesc mâncăruri rafinate. De asemenea, oaspeții
pot savura cele mai bune gustări și aperitive în barurile care oferă și cocktailuri fantastice.
În zonele publice interioare există candelabre, iar proprietatea oferă acces gratuit la internet WiFi în toate zonele și
program de divertisment, organizat cu regularitate. Sunt incluse caiacul și stand-up paddle surfing. De asemenea,
oaspeții se pot bucura de diferite activități și de spectacole și muzică live.
Situată pe coasta de nord-vest a insulei Zanzibar, Riu Palace Zanzibar - All Inclusive se află la 55 km de Stone Town.

Servicii incluse
- 7 nopti cazare cu all inclusive;
- Bilete de avion si taxele de aeroport;
- Bagaj de cala de 20 kg;
- Transfer privat aeroport-hotel-aeroport

Servicii neincluse
- Asigurarea medicala si storno-79 lei/pers;
- Taxa de viza 50 USD/pers se achita la intrare

Informatii utile
Conditii de calatorie:
- Pasaport valabil minim 6 luni de la intrarea in Tanzania;
- Certificar RT-PCR negative cu 96 de ore max.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.05.2021 08:02)

Conditii de calatorie in Zanzibar
Itinerariul de zbor :
Zbor direct-charter Otopeni-Zanzibar-Otopeni cu Animawings!

Tipuri servicii
Charter
Transfer
Demipensiune
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Cafetiera
Dus
Prosoape
Uscator de par
Seif

Tematica
Vacante deluxe
Luna de miere
All inclusive
Wellnes spa

Oferte RIU PALACE ZANZIBAR 5* 5*, Zanzibar
Tip oferta
7 nopti cazare cu all inclusive;

Perioada
01.11.2021 - 09.11.2021

Bilete de avion si taxele de
aeroport; Bagaj de cala de 20
kg;Transfer privat aeroport-hotelaeroport.
Junior suita

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.05.2021 08:02)

Pret
4 140.00 EUR
3 519.00 EUR
8 nopti
2 adulti

Tip oferta
7 nopti cazare cu all inclusive;

Perioada
08.11.2021 - 16.11.2021

Bilete de avion si taxele de

Pret
4 140.00 EUR
3 519.00 EUR
8 nopti

aeroport; Bagaj de cala de 20

2 adulti

kg;Transfer privat aeroport-hotelaeroport.
Junior suita
7 nopti cazare cu all inclusive;

15.11.2021 - 23.11.2021

Bilete de avion si taxele de

4 140.00 EUR
3 519.00 EUR
8 nopti

aeroport; Bagaj de cala de 20

2 adulti

kg;Transfer privat aeroport-hotelaeroport.
Junior suita
7 nopti cazare cu all inclusive;

22.11.2021 - 30.11.2021

Bilete de avion si taxele de

4 140.00 EUR
3 519.00 EUR
8 nopti

aeroport; Bagaj de cala de 20

2 adulti

kg;Transfer privat aeroport-hotelaeroport.
Junior suita
7 nopti cazare cu all inclusive;

29.11.2021 - 07.12.2021

Bilete de avion si taxele de
aeroport; Bagaj de cala de 20
kg;Transfer privat aeroport-hotelaeroport.
Junior suita

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.05.2021 08:02)

4 140.00 EUR
3 519.00 EUR
8 nopti
2 adulti

