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Storsatsning på Zanzibar med direktflyg,
safari och egna hotell
Dykvänligt, autentiskt, trendigt och exotiskt är bara några av orden som
beskriver paradisön och den nya storsatsningen Zanzibar. Upplev Afrikas djur
i det vilda, med safari i någon av nationalparkerna på fastlandet. Från och
med november 2020 kommer TUI att erbjuda direktflyg och ett brett utbud av
hotell till en av Afrikas mest åtråvärda destinationer.
Zanzibar är en ögrupp där huvudön Unguja är i ungefär i samma storlek som
Öland, men rymmer många spännande upplevelser. Här kan du njuta av
alltifrån vita sandstränder till marknader och kryddträdgårdar. För resenären

som uppskattar lite mer liv och rörelse är den välbevarade staden Stone
Town värd ett besök. Staden är inte bara listad på Unescos världsarvslista
utan också känd som Queen-sångaren Freddie Mercurys födelsestad. På
endast tio timmar tar du dig till Zanzibar med TUIs direktflyg.
- Vi storsatsar nu på Zanzibar då vi har upplevt ett enormt intresse hos våra
resenärer kring denna destination. Oavsett om du vill uppleva safari med
familjen, kitesurfa med en vän eller njuta av vita sandstränder med din
partner har Zanzibar allt detta, säger Adam Györki, kommunikationschef på
TUI.
Zanzibar är ytterligare ett resmål i TUIs satsning på destinationer i Afrika,
som redan inkluderar Egypten, Marocko, Kap Verde, Tanzania, Mauritius,
Seychellerna och Gambia. Resenärerna kommer att kunna välja bland cirka 35
hotell, alltifrån lite mindre boenden till populära koncept som TUI Blue, Blue
Star och RIU.
Upplev Afrikas djur i det vilda
I samband med storsatsningen på Zanzibar erbjuder TUI också fyra olika
safaripaket till Tanzanias fastland. Safariturerna pågår mellan 2–4 dagar i
Lake Manyara, Selous, Ngorongo Crater eller Serengeti, där resenärerna får
chans att uppleva Afrikas fantastiska djur i det vilda.
- Vi ser att efterfrågan på upplevelser ökar och är därför väldigt glada över att
kunna erbjuda ett sådant flexibelt safaripaket till våra kunder, som ofta vill
tillbringa några dagar för att utforska den afrikanska naturen, säger Adam
Györki.
Fem anledningar att resa till Zanzibar
•
•
•
•
•

Direktflyg på cirka tio timmar under vintersäsongen 2020/-21
Så gott som alla TUI-hotell har strandläge
Endast 2 timmars tidsskillnad, så minimal risk för jetlag
Exotiskt resmål med kort flygtid så att det även funkar att stanna
en vecka
Matkultur med fokus på fisk, skaldjur och kryddstarka rätter

Resor till Zanzibar
Under vintersäsongen (nov-mars 2020/-21) går TUIs direktflyg från

Stockholm och Köpenhamn med en restid på cirka tio timmar. Under
sommarsäsongen kan du välja våra resor med reguljärflyg.

TUI Nordic är med en marknadsandel på 22 procent den största aktören på den
nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder paketresor,
flyg och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Grekland
och Thailand. TUI Nordic består av TUI i Sverige, Danmark, Norge och Finland
samt Nazar, flygbolaget TUIfly. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande
resekoncernen TUI Group, världens ledande turistkoncern med verksamhet i
omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI
Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på Londonbörsen och
Tyska MDax. TUI Group har 76 000 anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka
20 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker
med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket innefattar ledande
researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 mediumoch långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS
Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson
Cruises i Storbritannien så är TUI väl positionerat på den starkt växande
kryssningsmarknaden. Globalt ansvar för hållbar ekonomi, ekologi och social
verksamhet är grundläggande TUI’s företagskultur. Som den enda turistgruppen i
världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen
listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).
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