Yoga Paradis
på Zanzibar…
Koppla av, ladda om och varva ner i de fridfulla och
lyxiga omgivningarna på Breezes Beach Club & Spa
Den exotiska ön Zanzibar bjuder på vackra stränder, ett varierande och
fascinerande kulturellt arv och älskvärda, gästvänliga människor. Med the Zanzibar
Collection kan du uppleva det bästa av ön med fyra boutique award-vinnande
egendomar, där var och en erbjuder en unik och autentisk lyxupplevelse.

2018

- The 4th Best Hotel
in Tanzania
- The 6th Best Luxury
Hotel in Tanzania
Här kan du njuta av privata yogaklasser i den vackra yogafristaden Frangipani
Spa eller till och med på den vita sandstranden intill indiska oceanen, medan du
bor på det prisvinnande Breezes Beach Club & Spa, byggt vid en avskild,
fridfull strand på Zanzibars östkust.
Breezes Beach Club är ett mycket romantiskt hotell, specialiserat på varm
personlig service och ett utsökt kök. Det ligger på en fridfull palmkantad
sandstrand som röstats fram som ”världens bästa strand”, och kombinerar den
gamla världens charm med högsta servicenivå.
Kombinera yogans nytta med en rad andra aktiviteter såsom dykning,
Swahili-matlagningskurs, massage på det magnifika Frangipani Spa, ett besök i
den gamla Stenstaden eller varför inte en simtur med delfiner.
Vare sig du reser ensam, i par eller med en grupp vänner, är Breezes den ultimata
tillflyktsorten, och erbjuder en lång rad faciliteter och aktiviteter för att skapa en
minnesvärd och avkopplande upplevelse.

En plats att återkomma till om och om igen

www.thezanzibarcollection.com

Inspirerande
Yoga By Sonja
på
Breezes Beach Club
& Spa Zanzibar

Koppla av, ladda om och varva ner i de fridfulla och lyxiga omgivningarna
och upplev naturens skönhet och det rika kulturarvet på denna magiska ö.

PAKETET INNEHÅLLER:
7 nätter, del i dubbelrum med
frukost och middag inkluderat.
Flyg t.o.r Stockholm-Zanzibar
Transfer

Early bird-pris: 20 500 SEK/person
(gäller bokningar innan 30 april)
Ordinarie pris: 23 500 SEK/person
Avgång 1 november 2018
Hemkomst 10 november 2018
För mer information, kontakta
Sujit på info@africansafari.se
eller
Sonja på sonja@yogaby.se

Ett stort urval av
spa behandlingar
och massage tillgängligt
mot extra avgift.
Upplev Zanzibars magi
med ett brett utbud
av andra tillvalsaktiviteter
inklusive:
dykning, dykkurser,
snorkling, segling,
matlagningskurser,
simma med delfiner
och mycket mer.

