Testujemy i oceniamy – Zanzibar
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uż od bramy głównej czuć, że to miejsce jest
unikatowe. Tuż za bramą, po kontroli przeprowadzonej przez ochroniarza i sprawnej komunikacji z recepcją w celu weryfikacji nazwisk
gości, jedziemy wolnym tempem kilkaset
metrów do wejścia. Po wyjściu z samochodu
czeka nas sympatyczne powitanie. Młody
chłopak mówi z szerokim uśmiechem na twarzy: „Jambo!
Welcome to Baraza Resort & Spa”, i wskazując drogę, daje
znać, że samochód i bagaże możemy zostawić i o nic nie
musimy się martwić. Idziemy za nim w kierunku recepcji. Po
pierwszych chwilach w tym kompleksie dość łatwo można
rozpoznać arabskie elementy dekoracji i wyposażenia.
Dużo białego i złotego koloru oraz sam projekt obiektów
narzuca właśnie arabski styl. Sprawnie odbieramy klucze
do willi, jednak zanim do niej docieramy, uśmiechnięta
recepcjonistka proponuje, że nas oprowadzi po obiekcie.
W pierwszej chwili nie rozumiemy, ale szybko dociera do nas,
jaki jest powód. Otóż Baraza pomimo swej kameralności
usytuowana jest na sporych rozmiarów obszarze i problematyczne mogłoby być szybkie odnalezienie się wśród palm,
budynków restauracyjnych czy centrów rekreacji. Na koniec
„wycieczki” docieramy do naszej willi. W tym przypadku
nie jest inaczej, również zostajemy po niej oprowadzeni.
Nasza willa to „Garden View Two Bedroom Villa” licząca
skromne 193 metry kwadratowe. Od wejścia znajdziemy
minibar z zestawem do parzenia kawy i herbaty. Dalej jest
sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz łazienką
z prysznicem. Przechodząc głębiej, docieramy do głównej
sypialni z łazienką i wolnostojącą wanną, tuż obok jest garderoba, drugi salon, telewizor, odtwarzacz DVD, wypoczynkowe
łoże sułtańskie, duży taras, dwa leżaki i mały basen.
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Willi w tym resorcie jest 30 i są podzielone na trzy typy:
14 willi z jedną sypialnią, 15 willi z dwiema sypialniami,
a także jedna willa Royal Sultan z dwiema sypialniami.
Wszystkie zostały zaprojektowane tak, aby dokładnie odwzorowywać klasyczną architekturę suahilijską, z pięknymi
łukami, ławkami Baraza (Baraza w języku Afryki Wschodniej
oznacza spotkanie publiczne, które odbywa się w celu
omówienia ważnych spraw dotyczących społeczności)
i ręcznie rzeźbionymi dekoracjami z cementu. Przestronne
wille wyposażone są w luksusowe wnętrza, piękne tkaniny,
pięknie rzeźbione meble i mosiężne lampiony, duże łazienki
z luksusowym wyposażeniem, a także przestronny taras
i prywatny mały basen.

unshine Marine Lodge został zaprojektowany tak, aby jak najbardziej zbliżyć gości
do wszechogarniającej natury. Na miejscu
do dyspozycji jest 6 kategorii pokoi i apartamentów. Co ciekawe, zbliżenie z naturą
jest tym bliższe, że w drzwiach do nich nie
ma szyb ani pełnego zamknięcia. Stąd na
biurkach znajduje się informacja, żeby pod żadnym pozorem
nie zostawiać jedzenia ani picia na wierzchu, ponieważ
insekty oraz owady mogą łatwo wejść do środka.
Ciekawym rozwiązaniem są prysznice zaprojektowane jako
integralna część pokoju. Na miejscu oczywiście można
skorzystać z kosmetyków hotelowych.
Z niektórych pokoi roztacza się cudowny widok na ocean
i wyspę. Przestrzeń między domkami, w których znajdują się
pokoje, połączona jest ścieżkami, przy których rosną piękne
kolorowe rośliny, a nad nimi górują delikatnie kołyszące
się na wietrze palmy. Po drodze spotkać można większe
i mniejsze jaszczurki, a w nocy natrafić na lokalne małpki.
Nam zdarzyło się, że małpki weszły na taras przylegający
do pokoju i jedna z nich, obracając się, ogonem strąciła
pozostawioną na zewnątrz szklankę.
Obiekt usytuowany jest na niewielkim zboczu, dlatego idąc
w kierunku basenu i restauracji, schodzi się delikatnie w dół.
Dzięki takiemu usytuowaniu goście mieszkający dalej od

basenu, ale wyżej, budząc się, również mogą widzieć ocean,
co zdecydowanie jest olbrzymim atutem Marine Lodge. Dla
takich widoków warto wstać wcześnie rano i obserwować
wschód słońca.
Miejsce przy basenie jest świetne, ale jeszcze lepszy jest
sam basen, który został zaprojektowany jako infinity pool.
Tuż obok jest bar i restauracja, w której polecam plater
owoców morza. Poezja smaku, naprawdę wspaniała uczta.
Poniżej basenu znajduje się water sport oraz diving center.
To miejsca przeznaczone dla gości hotelowych, dlatego bez
kolejki można umówić się na nurkowanie lub inny wodny sport
w dogodnym czasie. Ciekawostką jest pomost wchodzący
w ocean, na którym stoi kilka leżaków. Miejsce dla osób,
które lubią wietrzną pogodę, ale widok wynagradza wszystko.
Marine Lodge to doskonałe zakątek na wakacje dla tych,
którzy szukają połączenia stylowego i przytulnego zakwaterowania, dziewiczej przyrody i nurkowania lub snorkelingu
z własnym centrum nurkowym. Idealne miejsce na relaksujące, ale aktywne wakacje. Szczególnie polecam ten obiekt
parom lub świeżo upieczonym małżeństwom na miesiąc
miodowy, ale też małym grupom znajomych, którzy chcą
dobrze spędzić czas, a jednocześnie z dala od zatłoczonych
miast i zgiełku. ⚫
marinelodgezanzibar.com

Resort Baraza będzie optymalnym wyborem na wakacje
dla rodziny z dziećmi lub dwóch par.
Goście mogą korzystać z 2 restauracji, 2 barów, centrum
spa z osobnym basenem, z głównego basenu zlokalizowanego w centrum resortu, kortu tenisowego i centrum
nurkowania. Atrakcji jest sporo, a jeszcze kiedyś przydałoby
się po prostu poleniuchować i popatrzeć na ocean.
Wieczór miło można spędzić w barze, wygodnie rozsiadając się na miękkich pufach. Obsługa baru rozpali sziszę,
a barman przygotuje dobrego drinka.
Następnego dnia, na pożegnanie, gdy już stoimy przy samym samochodzie, recepcjonista przynosi nam po butelce
wody. Taka mała rzecz, a cieszy podwójnie w dni, w których
temperatura przewyższa 30 stopni Celsjusza. ⚫
baraza-zanzibar.com
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WHITE SAND

LUXURY VILLAS & SPA

W

THE PALMS

N

azwa tego resortu nie jest przypadkowa,
ponieważ wille, basen i restauracja otoczone są gęsto porośniętymi palmami.
Całość sprawia, że ma się wrażenie, jakby
mieszkało się w dżungli. Ale palmy to nie
wszystko, już na pierwszy rzut oka widoczna jest bujna roślinność.

The Palms to jeden z najbardziej ekskluzywnych resortów
na Zanzibarze, z zaledwie siedmioma willami w spersonalizowanej i kameralnej scenerii. Idealne miejsce na
romantyczny wyjazd. Warto zaznaczyć, że jest to hotel
tylko dla dorosłych. Tak zdecydowali zarządzający, aby
podnieść ekskluzywność i zapewnić gościom romantyczny
nastrój, co w obecności dzieci byłoby raczej niemożliwe.
Ten obiekt to miejsce, w którym można pobudzić zmysły
i doświadczyć tego, co najlepsze na Zanzibarze. The Palms jest jednym z najbardziej romantycznych kurortów all
inclusive na świecie.
Moją uwagę przykuło to, z jaką dbałością personel podchodzi do szczegółów i wymagań gości. Aby dobrze to zobrazować, przytoczę tylko jeden, ale znaczący przykład. Podczas
check-inu w recepcji przekazaliśmy nasze dietetyczne
prośby. Parę godzin później, gdy wieczorem zajęliśmy stolik
w restauracji, kelner podszedł, przekazując nam menu,
i bez chwili zawahania objaśnił, w jakich daniach występują
składniki, których nie jadamy. Bardzo miły akcent: pokazuje,
że personel przywiązuje dużą wagę do szczegółów, a goście
są tu w centrum uwagi.
The Palms jest jednym z hoteli, które należą do sieci The
Zanzibar Collection. Ich wspólną cechą jest all inclusive.
Zarządzający siecią dążą do tego, aby ich goście mieli
wszystko pod ręką i do dyspozycji niezależnie od pory dnia,
nie musząc się o nic martwić. W cenę pobytu wliczone są:
• śniadanie
• lunch
• obiad
• popołudniowa herbata
• woda mineralna, napoje bezalkoholowe i soki
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• kawa i herbata
• wybór win domowych i piwa
• wybór własnych alkoholi
Wille są urządzone w stylu, który łączy kulturę arabską,
afrykańską i europejską. Każdy z siedmiu budynków ma 140
metrów kwadratowych. Podłogi wykonane są z ciemnego
drewna, które nagrzane od słońca, jest bardzo przyjemne
w dotyku. Przed wejściem, nieco z lewej strony, delikatnie
ukryte, znajduje się jacuzzi oraz miejsce idealne do popołudniowego relaksu. Gdy wchodzi się do środka, od razu
rzuca się w oczy jasny podział pomieszczeń.
Salon z szeroką kanapą, ława kawowa i szafa, w której
schowany jest telewizor. Z lewej strony stoi barek z dwoma barowymi krzesłami. Zaraz za kanapą jest ściana, ale
z dużym prześwitem, dzięki czemu zarówno salon, jak
i sypialnia sporo optycznie zyskują. Z salonu można wejść
do mniejszej sypialni, która ma osobną łazienkę. Główna
sypialnia połączona jest z bardzo dużą, przestronną łazienką. Moją uwagę zwróciło szczególnie to, jak zostały
rozmieszczone dwie umywalki. Przeważnie jest tak, że gdy
są dwie umywalki w jednej łazience, znajdują się jedna obok
drugiej. Tutaj zostały umieszczone naprzeciwko siebie,
jednak oddzielone lustrem. Ciekawe rozwiązanie, dające
więcej komfortu, jeżeli dwie osoby w jednym momencie
korzystają z umywalki. Bardzo duży prysznic i wanna, obok
której stoi sól do kąpieli, są bardzo miłymi udogodnieniami.

resorcie White Sand Villas czuć
powiew luksusu już od wejścia.
Zacieniony parking, zadbane alejki,
jasne kolory i piękna, nasycona
zieleń. Można by rzec, że takie widoki zdarzają się tylko na pięknych
zdjęciach, tu jednak staje się to
namacalne. Check-in odbywa się w zacienionej, otwartej przestrzeni. Siedząc na bardzo wygodnych kanapach, zostajemy
poczęstowani lokalnym welcome drinkiem. Recepcjonista
przekazuje nam najważniejsze informacje, a kamerdyner
informuje w tym samym czasie, że bagaże są już w drodze do
naszej willi. Po zameldowaniu zostajemy odprowadzeni przez
kamerdynera (ang. butler) do willi. Po drodze, a ta jest kręta
i piękna jednocześnie, opowiada o resorcie, jego częściach
i dostępnych formach rekreacji, a także o godzinach otwarcia
baru oraz restauracji.
Wszystkich willi jest zaledwie 11, dzięki czemu atmosfera
jest intymna, kameralna. Patrząc na cały resort, widać że
rozmieszczenie budynków zostało świetnie przemyślane.
Wille są ogrodzone w naturalny sposób, przy wykorzystaniu
roślinności, co jeszcze bardziej podkreśla kunszt projektanta.
Kamerdyner wprowadza nas do willi, wskazuje na wszystkie istotne elementy wyposażenia. Obok willi stoi osobny,
mniejszy budynek, który przeznaczony jest np. do wspólnego
spożywania posiłków. W środku znajduje się duży drewniany

stół, sofa i aneks kuchenny. Dowiadujemy się, że posiłki
możemy zjeść w restauracji lub mogą zostać dostarczone
o wskazanej przez nas porze właśnie do tego miejsca.
Na terenie naszej willi znajduje się jeszcze ogród, a w nim
stolik z czterema krzesłami pod rozkładanym parasolem,
gdzie można wieczorem wypić z przyjaciółmi butelkę
prosecco. Kilka kroków dalej – w centralnej części ogrodu
– znajduje się podświetlany basen. Polecam go wszystkim szczególnie wieczorową porą. To idealny sposób na
ochłodzenie się.
Butikowy hotel White Sand Villas położony jest na dziewiczej
plaży Paje, na wschodnim wybrzeżu Zanzibaru. Na miejscu
można skorzystać z udogodnień spa, dwóch restauracji, baru
na dachu, baru bezpośrednio na plaży (który oferuje przekąski
i kawę przed śniadaniem, a także nieziemski widok na wschód
słońca), centrum kitesurfingu i sportów wodnych. Na terenie
4 hektarów znajduje się tylko 11 luksusowych willi i 3 pokoje,
aby zapewnić maksimum przestrzeni każdemu gościowi.
Nasze doświadczenie z White Sand Villas to możliwość
odpoczynku, zrelaksowania się podczas masażu na plaży
i doskonała kolacja. Niezależnie od tego, czy szukacie
romantycznego wypoczynku, czy rodzinnych wakacji,
jestem przekonany, że wybierając ten obiekt, będziecie
bardzo zadowoleni. ⚫

To samo drewno, które zostało użyte w willach, jest położone również w restauracji i barze, co w efekcie przypomina
kolonialny styl. Wygodne fotele i sofy zachęcają do tego,
aby wygodnie się w nich rozsiąść. Barmani owszem, dysponują menu drinków, ale lepiej poprosić któregoś z nich
o zrobienie autorskiego drinka. Ja się nie zawiodłem!
Bezpośrednio z resortu można zejść na plażę. Tuż przed nią
stoją wygodne, ustawione nieco w cieniu leżaki, dostępne
tylko dla hotelowych gości, z których już absolutnie nic nie
zasłania widoku na ocean. ⚫
palms-zanzibar.com
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ZAWADI HOTEL

H

otel Zawadi należy do grupy The Zanzibar
Collection i jest najmłodszym bratem pozostałej trójki.

Zawadi to urokliwy resort z 12 przestronnymi willami, z których rozpościera się piękny
widok na Ocean Indyjski. Zlokalizowany jest
w spokojnej części wyspy, z dala od zgiełku i tłumów. Już
od samego zjazdu z głównej drogi czuje się w tym miejscu
spokój. Cały teren otoczony jest murem. Bramę wjazdową,
jak w przypadku większości hoteli i resortów zlokalizowanych na wyspie, otwiera strażnik. Miły mężczyzna prosi
o nazwisko, zapisuje je na karcie i zapraszającym gestem
wskazuje aleję, która prowadzi nas pod samo wejście. Wejście
zwykle kojarzy się z drzwiami, jednak tu gościnność zaczyna
się już wcześniej, ponieważ recepcja znajduje się na świeżym
powietrzu, w zadaszonej części.
Wita nas sympatyczny, uśmiechnięty młody chłopak. Podaje zmrożone ręczniki do twarzy, aby można było schłodzić
się po podróży. Upływa może kilkanaście sekund i nim
zdążymy usiąść przy stoliku na miękkiej sofie, już podchodzi recepcjonistka z dwoma kokosami – z każdego z nich
wystaje słomka. Cóż za miłe powitanie. Nie minęły dwie
minuty od wjazdu, a już zostaliśmy prawdziwie ugoszczeni.
Procedury check-inu idą bardzo sprawnie. Po kilku minutach idziemy już do willi, krocząc po ścieżce ułożonej
z kamiennych płyt – pośród pięknych palm, bujnych krzewów
i kolorowych kwiatów.
Każda willa ma powierzchnię 100 metrów kwadratowych.
Daje to poczucie niezależności i intymności, można tu
swobodnie i bez skrępowania odpoczywać. Przy każdej willi
do dyspozycji jest niewielkie jacuzzi z widokiem na ocean.
Równie dobrze można wypocząć na jednym z leżaków, które
stoją na tarasie.
Po wejściu do środka uwagę przykuwa duża przestrzeń.
Sypialnia w bardzo przyjemny sposób połączona jest
z częścią wypoczynkową. Sofa, stolik kawowy, a na nim
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ustawiona patera z owocami jako powitalny poczęstunek.
Kilka metrów dalej majestatycznie prezentuje się łóżko
king size z baldachimem, który zanim nadejdzie noc, jest
rozpościerany dookoła niego jako element turndown service. Bardzo spodobała mi się koncepcja, w jaki willa została
zaprojektowana. Łóżko oparte jest o ścianę, tak żebyśmy,
leżąc na nim, mogli podziwiać ogród i ocean. Z dwóch stron
łóżko można obejść i wejść do naprawdę dużej łazienki. Do
dyspozycji są dwie umywalki, prysznic oraz wanna. Co ciekawe, wanna została ustawiona w taki sposób, że siedząc
w niej, odprężymy się, patrząc przez szybę na bezmiar
turkusowej wody. Taki widok, czy to z wanny, czy z łóżka,
sprawia, że poziom naładowania energią jest maksymalny.
Do tego dokładam czarną kawę, wychodzę na taras i patrzę
na ocean, czując, jak odpoczywam.
W centralnej części resortu znajduje się kilkumetrowy
basen, wokół którego rozstawione są leżaki. Kilka kroków
dalej jest bar, a obok restauracja. Blisko basenu biegnie
ścieżka, która prowadzi do prywatnej, niewielkiej, a dzięki
temu kameralnej plaży. Wieczorem w restauracji mieliśmy
okazję posłuchać muzyki na żywo, która wykonywana była
przez miejscowy zespół. Bardzo spokojne melodie sączyły
się z instrumentów, umilając wieczór gościom siedzącym
w środku. Miłośnikom owoców morza polecam grillowaną
ośmiornicę. Delicje!
Następnego dnia po śniadaniu, które podawane jest na
świeżym powietrzu, wróciliśmy do willi. A na stoliku czekały
już dwa aluminiowe bidony na wodę. Obok nich leżał liścik,
w którym było napisane: „Napełnij bidon wodą i weź go ze
sobą. Wody nigdy za dużo, a u nas szczególnie. Może Ci się
przydać w trakcie gorącego dnia”. Ale miły akcent, prawda?
Jeżeli chcesz wynająć nie jedną, nie dwie wille, ale cały
resort – nie ma problemu. Koszt to 9500 dolarów za noc,
a minimalna długość pobytu wynosi 5 nocy. Zatem za 47
500 dolarów możesz mieć cały kompleks na wyłączność
dla 24 osób. ⚫
zawadihotel.com

