
Sju smakrika exotiska dagar med vita stränder och palm-
er. Lokalt odlade kryddor, exotiska frukter i högar och 
nyfångad havsskatter. I ett paradis med imponerande 
utflykter, de vänligaste människor, ljumma vindar och 
turkost hav.

A tasty trip by 



Med en mix av indiska, arabiska och af-
rikanska influenser har Zanzibar något 
för alla smaklökar. Havet erbjuder allt 
du kan be om - tonfisk, marlin, hummer, 
räkor,  bläckfisk- och en del annat du inte 
sett förut. Den allestädes närvarande 
solen gör att de exotiska frukter bågnar 
av sötma och koncentrerade smaker. 

Med andra ord- gör dig  redo för  en  läcker 
resa. En smakrik upplevelse av mat och 
kultur, kryddor och exotisk frukt, vänliga 
människor och hissnande  omgivningar. 

zanzibars mat 





sharazad,  
jambiani

 
en bit zanzibar. en smula afrika. 

Vi bor på den sydöstra kusten på Zanzibar.  
Jambiani erbjuder både strand och byliv i 
en vacker, exotisk och avslappnad atmos-
fär.
Det finns tid att vandra barfota längs 
stranden och upptäcka mysiga barer och 
restauranger som ligger inkilade bland 
palmerna.
Det underbara varma turkosa vattnet ligger 
precis vid dina fötter. När tidvattnet går ut 
bildas floder  mellan sandbankar där du 
kan vältra dig i timmar och insupa känslan 
av paradiset.

Sharazad Boutique Hotel ligger precis på 
stranden. Atmosfären är avslappnad med 
sand mellan tårna. Och med utmärkt mat.  

Byn har en avslappnad traditionell afrikansk 
livsstil blandad med Zanzibars kultur . Män 
spelar bao, kvinnor broderar hattar och 
barnen leker på stranden. Jambiani är färg-
stark och fylld med skratt.
NOTERA! Hotell i mån av plats 



stone 
town

 
Taste Zanzibar 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 intrycken 
från detta unika UNECSCO världsarv där 
människor lever sina liv på Stone Town- 
scenen och där historiens vindar susar i 
de trånga gränderna.

 



 

Dag 1 
Upphämtning på flygplatsen för 1,15 t transfer till Jambiani 
och incheckning på Sharazad Boutique Hotel
18.00 Välkomstdryck-med färsk exotisk frukt naturligtvis
19.00 Välkomstmiddag på Sharazad. Introduktion till 
Zanzibars mat och kryddor. Fisk och skaldjur, grönsaker 
och frukt i säsong tillagat på Zanzibars sätt med indiska 
influenser.

Dag 2
Efter en läcker frukost, fylld av exotiska frukter och färsk-
pressad juice, njuter vi av sol, sand och hav på Jambian-
is vita palmkantade strand.
18.00 Drink på Upendo med utsikt över den berömda 
“The Rock” restaurang
19.00 Trerätters middag på “The Rock”

Dag 3
14.00 Fruktprovning. Explosion i exotiska frukter, juice och 
smoothies. Vi testar all frukt i säsong. Garanterad några 
du aldrig provat förut.
16.00 Vi kör 20 km norr till Michamvi i slutet av halvön för 
en promenad och solnedgång över Chwaka Bay. Med 
utsikt över solnedgången ser vi fram emot en Swahili 
BBQ med dagens fångst och Zanzibar kryddor, ljumma 
vindar och en strandbrasa. 

 

Dag 4
12.00 Segling och snorkling med en traditionell trätrima-
ran på Jambianis kristallklara vatten.
19.00 Femrätters middag med Zanzibar / indiska / per-
siska influenser på Sharazad. 

Vi reserverar oss för nödvändiga 
ändringar i programmet 



 

Dag 5 
Idag besöker vi Kizimkazi- en av två fiskebyar där den 
stora fisken kommer in- tonfisk, röd snapper, kungsfisk 
etc-fångad med lina. Vi kommer dit i tid för att se båtar-
na komma in och delta i fiskauktionen. Under dagen  
kan vi simma i havet vid Kizimkazi. 
18,00 Drink i solnedgången på Karamba, Kizimkazi
19,30 5 rätters provsmakning middag på Karamba

Åter till Jambiani



 

Dag 6 
9,00 Transfer till Stone Town och Spice tur på vägen. 
Lunch på gården som tillagas av råmaterial som odlas i 
området.
14.00 Incheckning på Kholle House
17,30 Solnedgång på Swahili House- en av de bästa 
takterasserna i Stone Town med utsikt över hustaken i 
staden och solen i horisonten.
19.00 Middag på Kholle House lugna innergård.  Zanzi-
bar och Europa samsas på din tallrik.
21.00 Promenad till Forodhani Park- platsen där Stone 
Towninvånarna umgås på kvällen. Testa ingefärste 
hos Babu Chai eller en typisk Zanzibari sockerrörsjuice- 
kryddad med ingefära och lime. 

Övernattning på Kholle House-ett personligt boutique-
hotell i hjärtat av själfulla Stone Town och fullt av an-
tikviteter från kryddvägen till Zanzibar.

Dag 7 
09.00 Stone Town tur “Livet i Stone Town” där guiden 
visar oss det verkliga Zanzibar. Besök till Darajani, mat-
marknaden, för att se alla lokala specialiteter som vi har 
ätit och köpa krydor. 
12,00 Kafferostning på Zanzibar Coffee House följt av 
kaffe och tilltugg för dem som vill. Zanzibar Coffee House 
har sina egna kaffeplantager i Mbeya, Tanzania, och 
har vunnit många priser för dess goda rostningar.  
14.00 Lunch på Luukman’s - den mest populära lokala 
restaurangen med massor av alternativ för att täcka  
hela Swahilimatpaletten 
18,00 Solnedgång och middag på Emerson - 3 rätters 
cross kitchen med grunden i Zanzibar. 270 graders 
havsutsikt att avnjuta medans böneutropen från hela 
staden färdas uppåt medan vi lutar oss tillbaka på kud-
darna. Övernattning på Kholle House

Dag 8
Transfer till flygplatsen eller förlängd semester 

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



kholle house
Vår värd i Stone Town är Kholle House- vald för sin 
hemtrevliga atmosfär och fantastiska inredning. 
Med sitt läge i hjärtat av Stone Town når vi enkelt  

allt vi vill göra.

Detta historiska hus byggdes 1860 och var hem för 
prinsessan Kholle, syster till Sultan Bargash bin Sayy-
id Al Busaid och prinsessan Salme. Renoveringen 
har skett med respekt för den tidens byggmetoder. 
Denna plats skänker lugn i sinnet och kärlek i hjärtat.



pris & betalning 
Gäller 2017  
 
1 295 usd per person i delad dubbel
1 495 usd för singel som reser i grupp
 
Inkl. allt i programmet exkl. dryck och 
fika på Zanzibar Coffee House. 
Under perioden  20/12-15/1 högsäsongstillägg 
på 200 usd/pp 

Betalning
50% betals 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


