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Białe plaże
na
ZANZIBARZE
Wygodny leżak pod parasolem pokrytym strzechą, bezkresna plaża i ciepłe,
turkusowe wody Oceanu Indyjskiego.
W takiej scenerii na myśl przychodzi
tylko jedno: życie jest piękne.

Zanzibar to autonomiczna część Tanzanii, słynie pięknych plaż i gościnności oferowanej turystom

.
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White Sand Luxury Villas and Spa to najnowszy hotel przy plaży Paje oferujący luksusowe wille z basenem w pierwszej linii zabudowy

Zanzibar White Sand Luxury Villas and Spa daje obietnicę
zaspokojenia każdej zachcianki i kaprysu i spędzenia wakacji
z indywidualnym programem dopasowanym do potrzeb
każdego.

BASEN WŚRÓD PALM

Dla tych, którzy szukają romantycznych przeżyć, idealne będą
wille z jedną sypialnią z widokiem na morze, usytuowane przy
samej plaży. Dla czteroosobowej rodziny najlepsza będzie
willa z dwoma sypialniami. Goście przybywający w większych
grupach mogą wygodnie rozlokować się w prezydenckim
apartamencie z pięcioma sypialniami, mogącym pomieścić do
dziesięciu osób. Zarówno w willach, jak i w apartamentach zapewniono prawdziwy luksus. Główną ich część stanowi wysoki salon z drewnianymi belkami pod sufitem i przestrzennym
aneksem jadalnym. Sypialnia z drewnianą podłogą i łożem z
drewnianą ramą przypomina raczej obrazek z zaczarowanego
lasu. Okna w olbrzymich przeszklonych ścianach otwierają się
na przytulny prywatny basen ukryty wśród pochylających się
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rzy wschodnim wybrzeżu Tanzanii znajduje
się ukryty wśród wód Oceanu Indyjskiego
archipelag Zanzibar. Jego dwie główne wyspy
są od wieków ulubionym miejscem podróżników i miłośników przyrody. Łączący zalety
tropiku z luksusową obsługą Zanzibar White Sand Luxury
Villas and Spa to najnowszy tutejszy hotel usytuowany przy
nieskazitelnie białej plaży Paje. Właścicielem hotelu jest uwaga: Polak! Położony około 40 km od lotniska w Zanzibarze
butikowy kurort budzi podziw. Kojący widok willi utrzymanych w tonach bieli i kolorów ziemi, zaprojektowanych przez
znanego architekta Neila Rochera, nie ma sobie równych.
Do hotelu należy 200 m prywatnej plaży, zaliczanej do dziesięciu najpiękniejszych plaż na świecie. Ten kurort niczym
nie przypomina setek innych wakacyjnych kompleksów z
hordami turystów i hałaśliwymi dziećmi, skutecznie rozwiewającymi marzenia o spokojnym wypoczynku. Na ogromnym
terenie, o powierzchni czterech hektarów znajduje się tylko
11 willi (każda z prywantym basenem). To właśnie dlatego

Każda willa ma swój prywatny basen

Serwowane drinki przygotowywane są ze świeżych tropikalnych owoców
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albo snorkeling. Można wsiąść
do osobistej łodzi żaglowej (tzw.
dhow) stojącej obok willi i odwiedzić rafę koralową znajdującą się
około 2 km od brzegu. Jeśli tego
za mało, kurort zorganizuje wycieczkę szlakiem przypraw albo do
Stone Town, (Kamiennego Miasta
znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO)
lub zabierze nas na kilkudniowe
safari.

MOŻE DO SPA?

Przed pójściem spać warto
wybrać się na terapeutyczną sesję
w centrum odnowy biologicznej spa w tropikalnej scenerii z
wodospadem. Korzysta się tam

White Sand Luxury Villas and Spa
łączy przyjemności tropiku z
luksusową obsługą. Położony 40
km od lotniska w
Zanzibarze nowy
butikowy kurort
budzi podziw turystów.

Nietrudno o pamiątkę z Zanzibaru kupioną na którymś z bazarów

doznania. Kucharze korzystają wyłącznie z organicznych
owoców i warzyw pochodzących z własnego ogrodu. Z
restauracji o prostym, ale eleganckim wystroju roztacza się
widok na basen. W barze panuje nieco luźniejsza atmosfera,
obiad można tam zjeść pod lazurowym niebem, a wieczorem
zamówić odświeżający koktajl.

Po kąpieli w morzu można wziąć prysznic w łazience pod gołym niebem. U góry: główną atrakcją
sportową jest kite surfing, który można uprawiać pod okiem polskojęzycznych instruktorów

z produktów lokalnych, takich
jak wodorosty morskie, kokosy i
przyprawy. Można też zwyczajnie
odpocząć w łaźni parowej albo
w saunie. Zanzibar White Sand
Luxury Villas and Spa to w tym
roku jedno z najlepszych miejsc
na miesiąc miodowy albo na jego
powtórkę...
Ceny za dobę zaczynają się od 490
dolarów za osobę i zmieniają się
zależnie od pory roku. HL

KITE SURFING Z INSTRUKTOREM

Warto korzystać ze sportów wodnych, wśród których główną
atrakcją jest kite surfing. Płytka woda i doskonały klimat
uczyniły wioskę Paje miejscem znanym z uprawiania tego
sportu. Zanzibar Kite Paradise (należące do hotelu) oferuje
lekcje z instruktorami licencjonowanymi przez Międzynarodową Organizację Kiteboardingu. Najlepszy czas na ten sport
to okres od grudnia do marca i od czerwca do września, w
którym centrum oferuje także polskojęzycznego instruktora.
Do wyboru mamy 12-, 9- i 3-godzinne pakiety dla początkujących. Ceny od 130 do 490 euro. Kto jest doświadczonym
surferem i chce tylko odświeżyć umiejętności, ten decyduje
się na pakiet 2-godzinny za 115 euro. To jeszcze nie wszystko. Do wyboru jest też wyprawa na połów ryb głębinowych
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palm. Po krótkiej kąpieli w morzu można wziąć prysznic w
umieszczonej na zewnątrz wannie, zmyć z ciała sól morską i popatrzeć na zachodzące słońce. Na progu otwartego
balkonu wiatr i rozbijające się z łoskotem fale brzmią jak
muzyka. Ulubioną rozrywką może być wylegiwanie się nocą
na rozłożystym łożu i wpatrywanie w rozgwieżdżone niebo.
Mogą nam towarzyszyć małpy, które często przesiadują na
białych murach zabudowań. Jeżeli czegoś zabraknie, wystarczy zadzwonić po prywatnego kamerdynera czekającego, by
przynieść wszystko, czego dusza zapragnie. To jest naprawdę
królewski wypoczynek.
Warto wiedzieć, że hotel nie powstał kosztem przyrody. Dyskretna architektura pozwala podziwiać bogactwa zanzibarskiego krajobrazu. Zasilanie pochodzi z odnawialnych źródeł
energii wiatrowej i słonecznej generowanej przez nowoczesną
turbinę wiatrową i panele słoneczne. Zakład odsalania na
terenie kurortu zapewnia odpowiedniej jakości wodę.
Restauracja hotelu to kolejna atrakcja. Serwuje świeżo złowione owoce morza, zwłaszcza rewelacyjną langustę. Podawane
tam dania łączą w sobie międzynarodowe smaki z miejscową
kuchnią zanzibarską, zapewniając smakoszom fantastyczne

Zanzibar to autonomiczna część Tanzanii, zajmuje powierzchnię 2643 km² (mniejszą niż
jedna dziesiąta powierzchni Polski). Istnieją tam liczne plantacje goździkowca i palmy
kokosowej. Stolicą autonomii a zarazem jej największym portem jest Zanzibar (500 tys.
mieszkańców). W skład autonomii wchodzi archipelag Zanzibaru na Oceanie Indyjskim
z dwiema większymi wyspami Zanzibarem i Pembą oraz kilkoma mniejszymi.
Zanzibar posiada własny 50-osobowy parlament, rząd i prezydenta. Był pierwszym krajem w Afryce, w którym wprowadzono kolorową telewizję (w 1973 r.). W kontynentalnej
części Tanzanii pierwszą stację telewizyjną uruchomiono dopiero dwadzieścia lat później.
Zanzibar posiada też własny uniwersytet. Region uchodzi za ostoję radykalnego, konserwatywnego islamu. W 2004 roku wprowadzono tu kary za stosunki homoseksualne,
a w 2006 roku radykalni islamiści uniemożliwili organizację obchodów 60. rocznicy urodzin
Freddiego Mercury'ego, urodzonego na Zanzibarze.

