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Zanzibar utflykter 
 
Segla Dhow, med snorkling och lunch på en naturlig sandbank 
Transfer från Jambiani till Kizimkazi på södra Zanzibar. Från Kizimkazi seglar ni traditionell segelbåt, 
Dhow, till Pungume Island, en av de bästa platserna på Zanzibar för snorkling. Njut av snorkling 
medan er lunch tillagas på den naturliga sandbanken. Efter snorkling njut av en nylagad lunch med 
Zanzibariska specialiteter. Efter lunchen kan ni bada, snorkla eller bara njuta av stranden. Segling 
tillbaka till Kizimkazi och sedan transfer till Jambiani.  
 
Pris inkluderar: transfer till Kizimkazi från Jambiani, segling med Dhow, snorkelutrustning, lunch 
(fisk och skaldjurs BBQ), frukt, vatten, alkoholfri dryck, Meani Bay conservation fee.  
 
Pris: 
 

2 personer 3–4 personer 5–6 personer 7–10 personer 

1 125 kr/person 1 050 kr/person 860 kr/person 775 kr/person 

 
 
Solnedgångssegling i Kizimkazi 
Transfer från Jambiani till Kizimkazi på södra Zanzibar. Från Kizimkazi seglar ni traditionell segelbåt 
(Dhow) i solnedgången. Med en kall dryck i handen njuter ni av solnedgången över Indiska 
Oceanen. Var beredd med kameran för att fånga stunden på bild. Transfer tillbaka till Jambiani.  
 
Pris inkluderar: transfer till Kizimkazi från Jambiani, segling med Dhow, frukt, vatten, alkoholfri 
dryck  
 
Pris: 
 

2 personer 3–4 personer 5–6 personer 7–10 personer 

690 kr/person 600 kr/person 515 kr/person 430 kr/person 
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Kanot i Mangroveskogen med besök i Muugoni Village 
Transfer från Jambiani till Muugoni, ett grönskande område på östra Zanzibar. Vår guide, som bor i 
Muugoni, tar med oss på ett besök i hans hemby. Här bjuds vi också på lunch. Efter lunch tas vi 
med på en guidad tur i Mangroveskogen. Mangroveträden har den unika egenskapen att de kan 
växa i saltvatten. Vår guide berättar om de olika växterna i skogen, hur de har använts traditionellt, 
och tar oss sedan med på en tur i traditionell kanot.  
 
Pris inkluderar: transfer till Muugoni från Jambiani, guidad tur i byn och Mangroveskogen, lunch 
 
Pris: 
 

2 personer 3–4 personer 5–6 personer 7–10 personer 

600 kr/person 520 kr/person 430 kr/person 390 kr/person 

 
 
Spice Tour 
På denna tur får ni lära er om Zanzibars fantastiska kryddor, se, lukta och smaka på kryddor och 
tropiska frukter. Beroende på tid på året får ni se och smaka på exempelvis vanilj, kardemumma, 
kanel, muskot, gurkmeja, citrongräs, kryddnejlika, vitlök, ingefära, chili, oregano och många andra 
kryddor. Innan ni skjutsas tillbaka till Jambiani bjuds ni på lunch tillagad på kryddfarmen.   
 
Pris inkluderar: transfer från Jambiani, guidad tur och lunch på kryddfarmen 
 
Pris: 
 

2 personer 3–4 personer 5–6 personer 7–10 personer 

860 kr/person 775 kr/person 690 kr/person 605 kr/person 

 
 
Jozaniskogen  
Upptäck en av Zanzibars kvarvarande regnskogar och möt den sällsynta röda Colobusapan. 
Jozaniskogen är ett skyddat naturområde med naturlig regnskog. Skogen är hem till mängder av 
fåglar, växter och djur och ett av de kvarvarande områdena där den starkt hotade röda 
Colobusapan finns.  
 
Pris inkluderar: transfer från Jambiani, guidad vandring i Jozaniskogen, parkavgifter 
 
Pris:  
 

2 personer 3–4 personer 5–6 personer 7–10 personer 

350 kr/person 300 kr/person 300 kr/person 300 kr/person 

 
 

mailto:info@africantours.se

