Zanzibar
Verblijf
Langi Langi Resort
Het Langi Langi resort is een leuk klein resort direct aan het strand. Op slechts 2 minuten lopen van de
duikschool. Het resort beschikt over diverse kamertypes. Van garden rooms tot luxe suites.
Bij het resort is een leuk zwembad. Het restaurant ligt direct aan het strand. Voor Zanzibarese begrippen is
het een prima hotel, met prima kamers voor een nette prijs.

Accomodation
Langi Langi Resort
We stay in a cosy and not too big restort, with direct access to the beach. The dive center is just a two minute
walk away.The are different types of rooms to choose from: garden rooms or luxury suites with sea view.
The resort also has a nice swimming pool. The restaurant is located at the beach. For Zanzibar standards, this
is a very nice hotel, with exellent rooms at a fair price.

Duiken
Duikcentrum
East African Divers
Het 5*‐PADI duikcentrum East African Divers zit al meer dan 15 jaar op Zanzibar. In 2007 zijn zij 5*‐PADI
geworden. Ze beschikken over 3 duikboten ((1 traditional Dhow + 2 Superduck dive boats) waarmee ze naar
de mooiste duikstekken aan de noordoostkust van Zanzibar varen.
De PADI instructeurs komen uit verschillende delen van de wereld en dit maakt de duikschool best
internationaal.

Duiken bij Zanzibar
Zanzibar heeft een fascinerende onderwaterwereld met ongerepte riffen omgeven door barracuda’s,
marlijnen, schildpadden en talrijke tropische vissen.
Soms komt er een rifhaai of nieuwsgierige dolfijn voorbij. Harde en zachte koralen, vele naaktslakken,
schorpioenvissen en zeepaardjes. De watertemperatuur is gemiddeld 27 graden. Meestal is het zicht rondom de 20
tot 30 meter.

Diving
Dive center
East African Divers
East African Divers has more than 15 years of experience on Zanzibar. The 5*‐PADI licensed has three boats
equipped for scuba diving, which allow diving at the best dive spots, on the north‐eastern coast of Zanzibar.

Diving Zanzibar
Fascinating marine life with natural reefs, surrounded by barracudas, merlins, turtles and numerous tropical
fish.
Somtimes you will see a reef shark or a curious dolphin. Various soft and hard corals, many nudibranches,
scorpion fish and seahorses Average water temperature of 27°C with visibility between 20 and 30 meters.

Vlucht‐ en reisschema
Heenvlucht: 09 november ‐ Brussel – Zanzibar ‐ Vluchttijden nog niet bekend
Verblijf: 09 – 16 november ‐ Bij aankomst wordt u opgewacht door een vertegenwoordiger van Langi Langi. Hij of zij regelt uw transfers naar de
accommodatie. U verblijft 7 nachten in het Langi Langi resort in een 2‐persoons standaard kamer. Verblijf is op basis van logies & ontbijt.
Tijdens uw verblijf maakt u per persoon 10 bootduiken bij East African Divers. In Zanzibar is het vanwege het tij niet mogelijk om huisrif te
duiken.
Terugvlucht: 16 november ‐ Zanzibar – Brussel ‐ Vluchttijden nog niet bekend.

Flight‐ and travel schedule
Departure: 09 November ‐ Brussels – Zanzibar ‐ exact time schedule still unknown
Stay: 09 – 16 November ‐ 7 nights in Langi Langi resort in standard 2 person rooms, including breakfast
10 boat dives included at East Africa Divers. Reef dives from the shore aren't possible
Return: 16 November ‐ Zanzibar ‐ Brussels ‐ exact time schedule still unknown

Wat is er te doen op Zanzibar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 historische locaties
11 musea
Cheetah’s Rock
Zanzibar Butterfly Centre
Zanzibar Land Animal Park (ZALA) met aapjes
Jozani forest tour
Kiwengwa Caves ea
Bambi village
Stone Town (hoofdstad)
Prison Island (schildpaddeneiland)
Mercury House (Freddy Mercury geboren)
Diverse spice tours
Paje Beach (kitesurfen – 3km strand – ook leuk om naar te kijken)

Vanuit Stone Town kan je een auto huren. Aangeraden is om vanuit het resort uitstappen te boeken. Je kan ook de bus nemen.

Things to do on Zanzibar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 historical sites
11 musea
Zanzibar Butterfly Centre
Zanzibar Land Animal Park (ZALA) with monkeys
Jozani forest tour
Kiwengwa Caves
Bambi village
Stone Town (capital)
Prison Island (turtle island)
Mercury House (Freddy Mercury's birth place)
Diverse spice tours
Paje Beach (kitesurfing – 3km beach)

Prijs
De totale reissom voor deze duikreis naar Zanzibar bedraagt € 1299,‐ per persoon voor de duikers
De totale reissom voor deze duikreis naar Zanzibar bedraagt € 871,‐ per persoon voor de niet‐duikers

Inclusief
Vlucht
•
•

Retourvlucht Brussel – Zanzibar met Tuifly
Ruimbagage 20 kilo (+ handtas en extra tas 10kg – zie voorschriften TUIfly))

Verblijf Langi Langi
•
7 nachten verblijf in het Langi Langi Resort
•
Retour transfer luchthaven Zanzibar – Langi Langi v.v.
•
Verblijf in een 2‐persoonskamer standaard
•
Op basis van logies en ontbijt
•
10 duiken bij East African Divers, inclusief lucht, lood, fles voor de duikers

Exclusief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visum ca. €50,‐ (ook mogelijk ter plaatse te regelen en voldoen)
Toeslag sea view suite bedraagt €180,‐ per persoon gebaseerd op een 2‐persoonskamer
Toeslag 1‐persoons standaard kamer bedraagt €280,‐ per persoon
Extra ruimbagage (prijs geven we nog door of kan je checken op de website van TUIfly)
Toeristenbelasting € 1,‐ p.p.p.n.
Persoonlijke uitgaven en fooien
Airport Safety Fee/ Uitreisbelasting
Marine park fee (en andere duikplaatsten die verder weg liggen)
Duik‐, reis‐ en/of annuleringsverzekering
€ 2,50 calamiteitenfonds per boeking

De prijs is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid, tussentijdse schema‐ en/of prijswijzigingen en/of typefouten.

Price
Diving trip to Zanzibar € 1299,‐ per person for divers
Diving trip to Zanzibar € 871,‐ per person for non‐divers

Inclusive
Flight
•
•

Brussel – Zanzibar ‐ Zanzibar Brussels with Tuifly
Bagage 20 kilo (+ purse and extra bag 10kg – see also TUIfly prescriptions)

Stay at Langi Langi
•
7 nights in Langi Langi Resort
•
Transfers airport Zanzibar – Langi Langi
•
Standard 2 person bedroom accomodation
•
Including breakfast
for the divers: 10 dives at East African Divers, including air, weights and tank
•

Exclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visa: +/‐. €50,‐
Sea view suite surcharge : €180,‐ per person based on 2 person bedroom
Single room surcharge €280,‐ per person
Extra bagage (see website TUIfly)
Tourist tax € 1,‐ per person per night.
Personal expenses and tips
Airport Safety Fee/ tax
Marine park fee (and surcharge for long boat trips)
Dive, travel, cancelation insurance
€ 2,50 booking costs

Prices are subject to disponibility, schedule and/or price changes and/or typographical errors.

VACCINATIES / VACCINES:
https://www.itg.be/e/travelhealth/info‐by‐country?country=Zanzibar

EXTRA INFO:
•
•
•
•
•
•

Er kan met nitrox gedoken worden
Er wordt in de ochtend 2 keer gedoken (vertrek tussen 0830 en 0900 uur) en je bent dan rond de lunch weer terug. Tussen de 2
duiken kom je niet terug.
De toeslag voor het duiken bij Mnemba bedraagt US30,‐ per dag (betaling ter plaatse)
Als de getijden het toelaten kan er een 3e duik gemaakt worden. U kunt hiervoor of een duik gebruiken uit uw duikpakket of een
toeslag betalen (ter plaatse, ca US38,‐)
Indien jullie met 10 duikers boeken, dan willen wij jullie (als EWDR zijnde) voor de 10e persoon het duikpakket gratis aanbieden. Dit
betekent een eenmalige korting van €425,‐ (korting verdelen we dan over alle duikers!)
1* duikers die meegaan: er zou vanuit het resort een gids mee kunnen gaan (geen extra kosten). MAAR vergeet niet dat jullie 20
duiken moeten halen VOOR 9 november!

EXTRA INFO:
•
•
•
•
•
•

Nitrox is available
2 dives in the morning (departure between 08:30 and 09:00h), back at lunch time. No return between the two dives.
Surcharge for diving at Mnemba is US30,‐ per day
When the tide is right, there re possibilities for a 3rd dive. This can be arranged locally. Additional dive rates are about US38,‐
If we are more than 10 divers, we get 1 dive package for free, and we'll divide these €425,‐for all divers

1* diver: there's a guide available at the resort for no additional cost. BUT: don't forget: at least 20 dives
of experience before 9th of november is mandatory.

