
В аеропорт необхідно прибути в медичній масці, респіраторі, але без дихальних клапанів.
Також, слід мати при собі необхідну кількість медичних масок (в залежності від
тривалості польоту), з урахуванням зміни маски 1 раз на годину. Реєстрація на рейс
починається за 3 години до часу вильоту і закінчується за 1 годину. Ви самостійно
проходите реєстрацію на рейс, паспортний та митний контроль.

Перед виїздом до аеропорту, переконайтесь в тому, що ви взяли всі необхідні
документидля подорожі, а саме:
 - закордонний паспорт, термін дії якого повинен перевищувати 6 місяців з моменту
поверненняв Україну і вільною сторінкою для вклеювання візи;
 - оригінал довідки ПЛР-тесту на англійській мові з терміном дії, що відповідає вимогам
на дату вильоту.
 - форма Travel Health Surveillance (https://afyamsafiri.moh.go.tz), заповнена за 24 години
до прибуття;
  - авіаквиток;
  - ваучер на туристичне обслуговування;
  - страховий поліс;
 -у випадку подорожі дитини з одним із батьків: оригінал свідоцтва про народження,
оригінал нотаріально завіренного дозволу на виїзд з України від одного з батьків.
Рекомендуємо завчасно, за 2 години до вильоту прибути в аеропорт для проходження
реєстрації на рейс, проходження митного та прикордонного контролю. 

В АЕРОПОРТУ ЗАНЗІБАРУ
По прильоту до аеропорту Абейд Амані Каруме о. Занзібар необхідно буде заповнити
анкету та міграційну картку. Також дані документи можливо заповнити і заздалегідь. Для
громадян України віза до Танзанії та о. Занзібар коштує 50 $ , оформляється відразу по
прильоту і сплачується на місці банківською карткою або готівкою без решти.

Імміграційна служба може запросити один з таких документів або декілька з них:
- бронювання готелів
- зворотні квитки
- негативний результат ПЦР-тесту
- форму Travel Health Surveillance

Після отримання багажу ви маєте прямувати до виходу з аеропорту. Там на вас чекатиме
представник приймаючої компанії, який проводить вас до трансферу. Назва приймаючої
компанії вказана у ваучері. Також вам мають надати контактний номер гіда, з яким ви
будете тримати зв'язок щодо екскурсій, зворотнього трансфера, тощо. 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
В більшості готелів Занзібару Check in відбувається після 14:00, check out до 12:00. Але
правила в окремих готелях можуть відрізнятися.

На о. Занзібар в обов'язковому порядку стягується туристичний збір в розмірі 1 $ за добу
з людини, який Ви сплачуете при check in або check out в готелі.

Щеплення від жовтої лихоманки є рекомендованим, але воно є не обов'язковим.

Важливо!!! Туристам дозволено знаходитись на вулицях міста та селищ (за
виключенням пляжу та території готелю) тільки в закритому одязі ( плечі, живіт та коліна
мають бути закритими). Порушення норм пристойності викликає негативне сприйняття
місцевого населення та суперечить мусульманським законам країни, а також загрожує
накладенням штрафу від 700 до 5000 $ за систематичні порушення.

Танзанія знаходиться в одному часовому поясі з Україною. У літній період немає різниці
в часі, в зимовий період київський час відстає від танзанійського на 1 годину.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС
Якщо під час відпочинку стався страховий
випадок, потрібно зателефонувати за
номером вказаним в страховому полісі і
надати детальну інформацію про характер
необхідної допомоги, назву страхової
компанії (ERV), та номер страхового
полісу. За наявністю страхового полісу
обслуговування здійснюється безкоштовно
або з компенсацією витрат відповідно до
умов страхового полісу.
Зверніть увагу!
Дзвінок необхідно зробити не пізніше 24
годин з моменту настання страхового
випадку.

ТУРОПЕРАТОР 
«GLOBAL TRAVEL HUB»
Номер для екстреного зв`язку:
+38 044 344 81 25 (Цілодобово)

ПАМ’ЯТКА ТУРИСТАМ, ЩО
ВИЇЖДЖАЮТЬ ДО ТАНЗАНІЇ (о.ЗАНЗІБАР)

 
ШАНОВНИЙ ТУРИСТЕ!

ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ КОМПАНІЮ «GLOBAL TRAVEL HUB» ТА
ДОВІРИЛИ НАМ СВОЮ ПОДОРОЖ.

ПРОСИМО ВАС УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІЄЮ
ПАМ’ЯТКОЮ

ВИЛІТ З УКРАЇНИ

https://afyamsafiri.moh.go.tz/%23/home
https://afyamsafiri.moh.go.tz/
https://afyamsafiri.moh.go.tz/%23/home


ТУРОПЕРАТОР 
«GLOBAL TRAVEL HUB»
Номер для екстреного зв`язку:
+38 044 344 81 25 (Цілодобово)

Телефони для екстренних випадків:
Єдиний телефон служби порятунку - 112, швидка допомога - 133, 122. Поліція - 995.
Пожежна служба - 999

ЗВОРОТНІЙ ВИЛІТ З О. ЗАНЗІБАР
Просимо Вас звернути увагу, за міжнародними стандартами виселення (check out) з
номера готелю відбувається до 12:00. До цього часу Ви повинні звільнити номер, багаж
можна розмістити в спеціальній багажнії кімнаті поруч з ресепшн.
Інформація про час виїзду в аеропортвідправляється в готель напередодні перед
вильотом. Прохання до часу виїзду з готелю здати номер і оплатитивсі рахунки в готелі.
Якщо ви не отримали такої інформації, зателефонуйте Вашому гіду та уточніть час
трансферу. Просимо очікувати трансферза 10-15 хвилин до зазначеного часу перед
входом у готель

ЯКЩО ВИ ВИРУШАЄТЕ НА САФАРІ
 

1.Для відвідування парків краще мати теплий одяг, який може знадобитися вам під час
ранкового і вечірнього сафарі. 

2. Майже у всіх лоджах є відкритий басейн. Вдень, зазвичай, достатньо тепло, тому можна
брати із собою купальник. 

3. Одяг, в якому ви будете на сафарі, має бути світлого кольору.

4. Варто взяти засоби для захисту від комах. 

5. Під час сафарі забороняється виходити із машини, окрім місць, де дозволені піші
прогулянки у супроводі рейнджера. 

6. Забороняється кричати і намагатися налякати тварин. 

7. Забороняється смітити на території Національних парків. 

8. Забороняється збирати кістки диких тварин в якості сувенірів. 

9. Все, що знаходиться на территорії Національних парків знаходиться під пильним
наглядом. У разі заподіяння шкоди тваринам парку і порушення вищезазначених правил
поведінки, туристів можуть залучати до адміністративної або кримінальної
відповідальності. 1

10. Якщо ви використовуєте внутрішній переліт до Танзанії з Занзібару, перевіряйте
норми провозу багажу заздалегідь. Більшість авіакомпаній дозволяють брати із собою
виключно м'які валізи, вагою не більше 15 кг. 

БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНОГОПОЛЬОТУ І ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ!


