
 
solo resa för tjejer  

Res ensam tillsammans 



Denna resa fokuserar på glädje, 
vänskap och att utforska Zanzibar till-
sammans. För alla som vill dela erfar-
enheter med andra och ha kul själv. 

Majoriteten registrerar sig utan att 
känna någon annan i förväg men 
får nya vänner mycket snabbt. Rum-
men delas och enkelrum kan bokas 
men vi det är inget vi rekommenderar. 

Alla aktiviteter ingår - förutom drycker.

res ensam 
tillsammans

we love



utflykt till pungume sandbank 

 



mwezi eco lodge,  
jambiani

 
en bit Zanzibar. en smula afrika. 

Vi bor på sydostkusten, Jambiani, som 
erbjuder både strand och byliv i en vacker, 
exotisk och avslappnad atmosfär.
Mellan akrtiviteterna har vi tid för lata 
vandringar barfota längs stranden. Bland 
palmerna ligger mysiga barer och restau-
ranger dolt. 

Den underbara varma turkosa Indiska 
Oceanen är inbjudande.  När tidvattnet 
går ut bildas en flod mellan sandbankar 
där du kan vältra dig i timmar och insupa 
känslan av paradiset.

Mwezi Eco Lodge ligger på stranden, med 
havet vid dina fötter. Atmosfären är mysig  
och med sand mellan tårna i en sorglös 
avkoppling. 

Jambiani är färgstark och fylld med skratt. 
Byn är typisk Zanzibari och med drag av 
den traditionella afrikanska livsstilen . Män 
spelar bao, kvinnor broderar hattar och 
barnen spelar alla typer av spel. 



stone 
town

 
lovezanzibar har plockat russinen ur 
Stone Town kakan. De bästa takter-
rasserna med de snyggaste solnedgån-
garna, Stone Town bakom kulisserna 
och middagar på platser andra bara 
kan drömma om att upptäcka.

Vi guidar dig till de mest själfulla intryck 
från detta unika UNECSCO världsarv där 
människor lever sina liv på Stone Town 
scenen och där historiens vindar susar i 
de trånga gränderna.

 

we love



 

Fredag
Upphämtning på flygplatsen för 1,15 t transfer till Jambiani och 
incheckning på Mwezi Boutique Resort
18.00 Välkomstdryck-med färsk exotisk frukt naturligtvis
19.00 Välkomstmiddag 

Lördag
Denna dag tillbringar vi på lodgen och njuter av sol och hav, 
tar en promenad på stranden och kanske en färsk juice på en 
av de mysiga barerna.
19.30 Middag på Coral Rock och efter middagen fortsätter 
festen för de som önskar. Resten av oss kan gå tillbaka längs 
stranden. Kanske är det fullmåne och den vita sanden badar 
i  ljus. 
.

Söndag
13.00 söndag är Upendo dag-när människor samlas för att nju-
ta och umgås av en lat söndag. Härlig brunch och cool musik 
med utsikt över den berömda restaurangen The Rock.
19.30 Middag på Mwezi

Måndag
14.00 exotisk frukt provsmakning. Vi vältrar oss i exotiska frukter- 
solmogna och smakstinna. 
19.00 Middag på Red Monkey Lodge som bjuder på “Crazy 
Monday” där musiker möter varandra och jammar. Härlig 
atmosfär under trädet på Red Monkey Lodge.

Tisdag
Pungume sandbank är en vacker halvmåneformade sand-
bank som kommer upp vid lågvatten. Denna lilla lapp mitt i  In-
diska oceanen är en av de mest idylliska platserna på Zanzibar 
och ligger cirka 1,5 timmar från Kizimkazi. På vägen dit finns en 
god chans att se delfiner och revet kring Pungume är en av de 
bästa snorklingplatserna på Zanzibar. På sandbanken serveras 
en välsmakande skaldjursBBQ med nyfångad fisk och hummer 
som tillagas med den äran av vår kapten och hans besättning.
19,30 Middag på Mwezi med fokus på Zanzibars grönsaker, 
frukter och kryddor i säsong.

vi reserverar oss för ändringar i programmet som är bortom vår 
kontroll. 

Onsdag 
15:00 Vi reser 25 km norr till Michamvi, för ett dopp i den 
gröna mangrove lagunen, en lugnande strandpromenad 
och solnedgången över Chwaka Bay. Middag på trevlig 
lokal bar på stranden med tårna i vattnet.

Torsdag
Idag utforskar vi Makunduchi på cykel- den näst största byn 
på ön - vacker med sina röda lerhyddor och bananodling-
ar . Vi besöker en voodoo grotta, ser hur de gör träkol och 
smaka på frukt och specialiteter på vägen.
19:30 Middag på Mwezi



 

Fredag
Segling på schemat! Vi går ombord på en ngarawa, en tradi-
tionell trätrimaran, och tar oss ut på den förbluffande klarblå 
Indiska oceanen. Snorkling för de som vill. 
19.30 Middag på Chez Hassan. Hassan är Zanzibari och utbil-
dad i Europa vilket ger maten en intressant touch. Lokalt men 
internationellt. 

Lördag
09:00 Transfer till Stone Town och Spice tur på vägen. Zanzibar 
har byggt sin rikedom på kryddhandeln, och vi besöker en av 
kryddgårdarna för att se, lukta och smaka på färska kryddor, 
örter och blommor som du bara sett i burkar. Alltid mycket 
uppskattat!
17:30 Solnedgång i Forodhani Park. Till Forodhani går Stone 
Town borna för att umgås och äta. Vi sitter ner vid ett av kaf-
éerna för att njuta av solnedgången där dhow segelbåtarna 
tar sig ut för nattfisket.
19.30 Middag på House of Spices.

Vi bor på Kiponda hotell. En familjeägt personligt hotell  med 
intressant läge i hjärtat av Stone Town. Utanför leker barnen 
och grannarna  bär ut sina grillar för att laga mat tillsammans. 
Frukost avnjuts på deras mysiga takterrass.

Söndag
09:00 Livet i Stone Town. Haji vår guide visar dig de autentiska 
delarna av staden och hur Zanzibaris lever sina liv här. Passa 
på när Haji visar dig den bästa shoppingen för kryddor och 
tyger. 
18.00 Middag på Emerson on Hurumzis takterrass. En verkligt 
angenäm upplevelse med 270 grader havsutsikt i solnedgång 
och böneutropen hörs från hela stan. 

Måndag
Transfer till flygplatsen

We reserve ourselves from changes  
that might be needed in the program



kiponda BB
Kiponda BB huserar i ett historiskt hus  med anor 
från 1700-talet i hjärtat av Stone Town. Det bygg-
des som en del av slottet; enkelt och vänligt och 
välkomnande, inkapslat bland Stone Towns char-

miga gränder. 

Detta lilla och enkla B & B är en integrerad del av 
grannskapet - här träffar du hotellets trevliga gran-
nar och känner dig som  hemma.  Takterrassen 
lämpar sig bra för avslappning och härlig frukost. 



datum 2017
 
Mars 18-28
Juni 30 –  juli 10
25 oktober -4 november
1-11 December 
 
Med en grupp på 6 pax kan ni bestäm-
ma datum själva 

pris 
1 495 usd per person i delad dubbel 
1695 usd för singel som reser med grup-
pen
 
Inkl.allt i programmet exkl. dryck 

Betalning
50% betalas vid bokningstillfället.   
Resten betalas en månad innan an-
komst. 

Avbeställningspolicy
Upp till  3 månader innan- full åter-
betalning.   
Upp till 2 månader innan - 50% råter-
betalning.  
Ingen återbetalning vid avbeställning 
30 dagar innan ankomst. 

flyg
Kontakta Helen om du vill ha råd om 
flyg och färja

bokning
helen@lovezanzibar.com 
Skype: helen.ingvarsson1
tel: +255 777 122 461

Rabatt till  
reseagenter

15 % 


