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ZANZIBAR DIVE  
Hotel Zanzibar Marine Lodge 

 
 
Matemwe es troba just enfront de l'impressionant atol·ló de Mnemba, que es considera la millor zona de 
busseig de Zanzíbar. Mnemba ofereix una varietat de parets i esculls inclinats amb grans cardúmens de 
peixos i jardins de coral. 
 

  
 
Pot allotjar-se al costat, el que farà que les seves vacances de busseig siguin encara més fàcils! Allotjar-se 
en Sunshine Marine Lodge significa que té només un minut a peu del centre de busseig. 
 
Sunshine Marine Lodge està situat entre la selva verge amb vista a les aigües turqueses del pintoresc 
atol·ló Mnemba. Aquest hotel boutique és l'elecció perfecta per a aquells que busquen la tranquil·litat i la 
comoditat d'un curt passeig fins al centre de busseig. Gaudi de la vista a la mar des de la seva habitació o 
amb un còctel després de submergir-se en la piscina infinita. 
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Inclou: 

 Acomodació Hotel Sunshine Marine Lodge en habitació doble Deluxe Suite amb vistes al jardí. 

 MP (esmorzars i sopars de 3 plats) sense begudes. 

 2 guiades amb vaixell per dia. 

 Equipamant, aigua, fruita snacks en el vaixell durant el viatge de busseig. 

 Taxes de conservació Mnemba 

 Trasllats des de aeroport de destinació. 

 15% impostos 

No inclou: 

 Vols 

 Visat d’entrada a Zanzibar. 

 Begudes alcohòliques. 

 
Preu: 
Temporades: 
Baixa: 1 de novembre fins 22 de desembre 2022 
Alta: 1 de juliol a 31 de octubre 2022 
 

Temporada baixa 1.120 € 

No dive 645 € 

Temporada alta 1.245 € 

No dive 765 € 

 
Preus per persona basades en ocupació doble, per a divers certificats. Mínim una persona per habitació ha 
de ser dive. 
Suplement individual de 30€ per nit i 60€ extra per trasllat. 
Suplement habitació superior amb vistes al mar: 10€ en temporada baixa i 25€ en temporada alta. Preu 
per persona i nit en doble ocupació. 
Consultar nits extres. 
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Per a no divers: 

 Discover Scuba Diving: 129 €/persona 

 PADI Open Water Course (Aprenentatge): 351 € 
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