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www.pearljourneys.com, info@pearljourneys.com, telf 41 46 56 68 

FESTIVALTILBUD  
Saute za Busara, Zanzibar 8. – 11. febr. 2018  

 
 

Årlig festival på Zanzibar – for alle! 

Stemningen er aldeles magisk: The Old Fort er fylt av forventningsfull musikk- og kulturelskere fra hele 
verden og i alle aldre. På scenen gjør de første artistene seg klare til å slå an tonen  

for fire dager fulle av opplevelser. 
Mange samler seg så nært scenen som mulig og står tett sammen, mens andre setter seg på bakken i en 
ring. Mat og drikke nytes sammen med musikken. Bodene med klær, smykker og alt du kan tenke deg av 

Afrika-stash er en fin ruslearena for den som vil ha mer. 
 

Den sorte tropehimmelen lyses opp av lyskasterne som signaliserer at det er festivaltid igjen. Vi er i gang! 
 

NB! Dette er et svært populært arrangement for kulturelskere i alle aldre og fylles derfor kjapt opp.  
Vær derfor rask med din påmelding for å sikre deg det opplegget DU ønsker! 
 Programmene er ment som eksempler og tilpasses DINE ønsker og behov. 
 Flybilletter Norge – Tanzania kommer i tillegg: Separat tilbud fra vår partner når flere detaljer er 

på plass 

Vi tar forbehold om ledig kapasitet på kalkulerte hotell, samt endringer i skatter, avgifter og valutakurser. 
Koder: B – kun overn.  BB – inkl. frokost  HB – inkl. frokost og middag  FB – inkl tre måltider 
Program  Inkludert innhold Pris pr pers i kr for min 4 pers. i 

dobbeltrom 

A. 7. – 12. febr  Skyss til hotellet 
 5 n BB midt i Stone Town 
 4 dagers festivalpass 
 En valgfri utflukt (Kryddertur, båttur til Prison 

Island eller Nakupenda Island) 
 Skyss til flyplassen 

Vanlig standard: 9 900  
”Budget”:             5 900 
 

B. 3. – 12. 
 

 Skyss til hotellet 
 4 n BB i fiskelandsbyen Mlingotini: 

www.bomanibeach.com  

Vanlig standard: 12 500  
”Budget”:               8 900 

http://www.pearljourneys.com/
mailto:info@pearljourneys.com
http://www.bomanibeach.com/
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- Landsbyvandring m/bakgårdskonsert mm 
- Skolebesøk 
- Seiltur i lagunen med lokal fiskebåt, 

ngalawa  
- Diverse andre kulturopplevelser 

 Båttur med Bomani Dhow direkte til Zanzibar 
 Skysstilhotellet 
 6 n BB midt i Stone Town 
 4 dagers festivalpass 
 En valgfri utflukt (Kryddertur, båttur til Prison 

Island eller Nakupenda Island) 
 Skyss til flyplassen 

C. 1. – 12.   Skyss til hotellet 
 4 n BB i fiskelandsbyen Mlingotini: 

www.bomanibeach.com  
- Landsbyvandring m/bakgårdskonsert mm 
- Skolebesøk 
- Seiltur i lagunen med lokal fiskebåt, 

ngalawa  
- Diverse andre kulturopplevelser 

 Safari i Mikumi Nasjonalpark 
- Henting på Bomani i safaribil 
- Sjåfør/guide, alle skatter og avgifter 
- 2 n FB i parken 

 Skyss til kaieniDar es Salaam 
 Båt til Zanzibar 
 Skyss til hotellet 
 5 n BB midt i Stone Town 
 4 dagers festivalpass 
 En valgfri utflukt (Kryddertur, båttur til Prison 

Island eller Napenda Island) 
 Skyss til flyplassen 

Vanlig standard: 16 600 
”Budget”:             13 900 

D. 1. – 16.  
Som C + 4 n HB på 
strandhotell 

 Skyss til strandhotellet 
 4 n HB på strandhotell 
 Skyss til flyplassen 

God standard:       19 900 
Enklere standard: 17 200 

 

Saute za Busara, Zanzibar 8. – 11. febr. 2018 

 Fire dager i Stone Town, spekket med kulturopplevelser: www.busaramusic.org  

- Velorganisert festivalarrangement 

- Musikk og dans 

- Yrende folkeliv 

- Eksotiske omgivelser 
 

 Vi inkluderer akkurat så mye du ønsker i programmet ditt – null stress med overnatting, skyss eller 

opplevelser 

 Gjør gjerne turen til flere ukers opplevelser i det spennende landet: http://www.pearljourneys.com  

Vi har mer enn 20 års erfaring i landet og kan tilby et tilpasset program akkurat for deg! Slå til med å 

bestige Kilimanjaro, større safari, flere opplevelser i nord og sør! 

 

http://www.bomanibeach.com/
http://www.busaramusic.org/
http://www.pearljourneys.com/
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ZANZIBAR                                           

Her har vi en partner som dere møter ved ankomst til øya.  
Deretter sørger han for skyss til hotellet (vi kjenner hotellene og strendene) og alle aktiviteter.  

I Stone Town først og senere på et strandhotell? Spennende utflukter og opplevelser både på sjø og land – se under. 
  

   

OPPLEVELSER VI TILBYR PÅ ZANZIBAR: 

1. Kryddertur – dra ”DIT PEPPER’N GROR” og opplev alle de andre krydder- og fruktsortene som denne øyA 
bugner av! 

2. Omvisning i Stone Town m/slavemarkedet, de eldgamle bygningene og deres historie, de trange gatene og 
folkelivet der osv. Avslutt gjerne på en helt spesiell restaurant på toppen av et hotell, med solnedgang og 
lyden fra kveldsbønnen fra de utallige moskeene i byen. Hva med en rusletur på kaien for å se på de lokale 
grilltradisjonene før dere drar tilbake til hotellet? Dette ser lekkert ut og dufter heeeeerlig, men vi anbefaler 
dette ”kun til utvortes bruk”. Hygienen her når ikke helt opp til våre magers forventninger!  ;-) 

3. Prison Island – en båttur til øya dere det ”muligens” ble oppbevart fanger under slavetida og hvor du møter 
de hundre år gamle skilpaddene. Ei herlig lita strand og et lite korallrev kan du også nyte her.  

4. Nakupenda Beach – båttur med snorkling 
5. Svøm med delfinene på sørsida av øya. De bare venter på at du kommer og leker med dem. Kombiner det 

gjerne med å møte ”Redmonkeys” underveis! 
6. Safari Blue – en dagstur med båt du aldri glemmer: www.safariblue.net  
7. Tur til The Rock – lunch eller middag på restauranten på østkysten som kun er en stein: Gourmet i  helt 

spesielle og eksotiske omgivelser  
8. Turer til nordsida eller til østkysten – bare snakk med oss om det! 

TOPP OPP FESTIVALOPPLEVELSENE MED FLERE MILEPÆLER  
– DEN BESTE INTRODUKSJONEN TIL TANZANIA: 

 
Flamingoflokken rett utenfor lagunen, sjøgressdyrking og utsikt fra terrassen din eller restauranten på 

BOMANI beach BUNGALOWS: www.bomanibeach.com (Foto SGJ – copyright) 

http://www.safariblue.net/
http://www.bomanibeach.com/
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BOMANI beach BUNGALOWS 

- WHERE PEOPLE AND CULTURES MEET CLOSELY -  

Det beste utgangspunkt for et nært møte med land og folk,  

Mellom Dar es Salaam og Bagamoyo 

 genuin afrikansk atmosfære 

 total avslapping i herlige omgivelser 

 diverse aktiviteter på land og hav 

 allsidig utvalg av utflukter, fra landsbyvandring til safari 

 kulturopplevelser på stedet 

http://bomanibeachbungalows.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKTIVITETER, eksempler: 

 Seiling i lagunen 

 Snorkling på korallrev 

 Lunsj på en sandbank 

 Båttur mellom mangroveøyene m/fugletitting 

 Tradisjonell massasje 

 Tradisjonell dans m/kurs for dem som ønsker det 

 Lag din egen  
o tradisjonell tromme – og lær å spille på den 
o sprettert på lokalt vis – treffer du blink? 
o kokosnøtt fra palmen i hagen – her må du ha proff hjelp for å hente den – så smaker den deilig! 

 Matlaging med kvinnene fra landsbyen, i det tradisjonelle huset inne på hotellets område 

 Sightseeing til Dar es Salaam – dagstur 

 Sightseeing til Bagamoyo – halv dags tur 
Storfamiliene som besøker BOMANI beach BUNGALOWS er mange, her familien Eikenes – 11 personer, som også har 
skrevet om juleferien sin på Reiseskildringene våre: http://www.pearljourneys.com/REISESKILDRINGER/content-9.html  
 

 
Klatre etter kokosnøtter – lag din egen tromme – seil i lagunen – strandvolleyball - spill bordtennis, biljard eller fotballspill 

 

http://bomanibeachbungalows.com/
http://www.pearljourneys.com/REISESKILDRINGER/content-9.html
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MIKUMI NASJONALPARK        

Dere blir hentet på hotellet og får en spennende biltur gjennom tanzaniansk natur til dere er framme i parken 

ca 4 - 6 t senere. 

Her bor dere midt i parken, og vannhullene rett ved ”hyttene” er et fascinerende innslag under måltidene og 

når du slapper av på din egen terrasse! 

Dag 1: Ettermiddags game drive  

Dag 2: Game drive før frokost, så resten av dagen med en god lunsjpause i campen. 

Dag 3: Game drive før frokost. 

Her er alt inkludert bortsett fra drikke, og dere kan se fram til ”lokal” mat i en foredlet utgave 

 

Safarien byr på unike, nære møter med dyrene i sitt rette element – minner for livet! 

   
Foto SGJ, safari i Mikumi Nasjonalpark – Pearl Journeys 2015 

 

SÅ ENKELT ER DET Å BESTILLE TUR FRA Pearl Journeys: 

 Vi justerer programmet over til du er helt fornøyd med både varighet, innhold og pris. 

 Du bekrefter at programmet er slik du ønsker – vi sender en kontrakt sammen med diverse info om land og folk. 

 Når kontrakten er signert og første betaling er på plass, blir turen bestilt av oss med alle detaljer. 

 Du kan begynne forberedelsene og nedtellingen: 

o Vaksinasjoner – din lokale vaksinasjonsklinikk eller helsestasjon gir individuelle råd. 

o Innkjøp til turen gjør du meget enkelt i VÅR nettbutikk, topp kvalitet og kort leveringstid:  

http://www.ad-travel.no/NETTBUTIKK/content-19.html  

o Har du vurdert å invitere familie eller venner med på turen? Det er flott å dele spennende opplevelser, 

dessuten er rabatten vår større jo flere dere er med på turen. 

 Tre uker før avreise får du en ”voucher” fra oss på engelsk – en kvittering på at du har betalt for, som du tar med 

deg på turen, til nytte for både deg og dem som skal betjene deg på reisa. 

NYTTIGE LINKER MED RÅD OG TILBAKEMELDINGER: 

Reiseskildringer fra Pearl Journeys (Tidligere AD Travel) kunder: 

http://www.ad-travel.no/NETTBUTIKK/content-19.html
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http://www.ad-travel.no/Reiseskildringer/content-4.html   

De har reist med Pearl Journeys (Tidligere AD Travel):  http://www.wahlvaagsreiser.com/ 

”Den syngende familien” som reiser jorda rundt, var i Tanzania med Pearl Journeys (Tidligere AD Travel) høsten 2011 og 

har lagt masse ut på YouTube: 

A) Sol, sjø og sterke natur- og kulturopplevelser på BOMANI beach BUNGALOWS: 

http://www.youtube.com/watch?v=7xkh8BP6KK0&feature=related 

B) Safari i Mikumi: http://www.youtube.com/watch?v=a2VoI6xhCQA  

C) Zanzibar – yndet turist-mål for mange: http://www.youtube.com/watch?v=FYNkJcjoSQg&feature=related 

Flyreisa: Vi kommer gjerne med et uforpliktende tilbud så snart vi vet programmet ditt, hvor du reiser til og 

fra og ditt fulle navn slik det står i passet. Deretter kan du godt sjekke hvilken pris du oppnår på nettet, så 

klart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-travel.no/Reiseskildringer/content-4.html
http://www.wahlvaagsreiser.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7xkh8BP6KK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a2VoI6xhCQA
http://www.youtube.com/watch?v=FYNkJcjoSQg&feature=related

