MOMBASA
Mombasa tarjoaa upeat mahdollisuudet ranta- ja vesi
elämästä nauttiville. Kaupungissa on silmänkantamat
tomiin upeita hiekkarantoja ja erinomaiset snorklaus-,
sukellus- ja kalastusmahdollisuudet.
Keniassa sijaitsevan Mombasan suosituin nähtävyys on 1500-luvulla rakennettu Portugalilaisten
linnoitus, joka sijaitsee Fort Jesuksen vanhassa
kaupunginosassa. Kaupungista voit tehdä
ainutlaatuisia retkiä esimerkiksi dhowveneellä Punaiselle merelle, koralli
saarille tai safariretken Tsavon
kansallispuistoon. Hyvän ruuan
ystäville kaupungin ravintolat
tarjoavat herkullisia hummeri- ja
kala-aterioita.

Sarova Whitesands Beach Resort

Kenian parhaimpia hotelleja. Erinomainen sijainti upean hiekkarannan vieressä. Valoisissa
huoneissa kylpyhuone, ilmastointi, satelliitti-tv,
puhelin, tuuletin ja parveke tai terassi. Tyylikkäässä hotellissa useita uima-altaita, trooppisia
puutarhoja, urheilukauppa, sukellusretkiä
järjestävä toimisto sekä hyvinvointipalveluja.

Keskilämpötilat C°
min max
tammi 24 31
helmi
24 31
maalis 25 31
huhti
24 30
touko
23 28
kesä
23 28
heinä
22 27
elo
22 27
syys
22 28
loka
23 29
marras 24 29
joulu
24 30

Hotel Mombasa Serena Beach

Erinomainen sijainti uimarannan kupeessa. Tyylik
käissä ja hyvin varustetuissa huoneissa on mm.
ilmastointi, kylpyhuone ja maksutta kivennäisvettä.
Siistissä hotellissa hyvät palvelut: kuntosali, kampaamo, kauppoja, ravintola ja uima-allas. Tarjolla
myös kylpyläpalveluita ja tenniskentät.

SANSIBAR
Sansibarin saari on kuin tuhannen ja yhden yön sadusta.
Sen värikkääseen historiaan kuuluvat niin sulttaanit, orjat,
mausteet kuin merirosvotkin. Vielä nykyisinkin sulttaanien pa
latsit, salaiset puutarhat ja basaarit luovat mystistä tunnelmaa.
Sansibarin saari sijaitsee noin 40 km päässä
Tansanian rannikolta. Sansibarin pääkaupungin
Stone Townin kapeat kujat sekä lähiseudun
mausteplantaasit kutsuvat tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Saaren luonnonpuisto
tarjoaa elämyksellisen retkikohteen,
pitkät hiekkarannat upeat puitteet
rentoutumiseen ja kristallinkirkkaat
vedet ovat kuin paratiisi kaikille
snorklaajille ja sukeltajille.

Changuu Private Island Paradise

28

Ihanteellinen sijainti pienellä ja rauhallisella
Changuun korallisaarella, joka on myös jätti
kilpikonnien kotipaikka. Kodikas hotelli koostuu
15 mökistä ja historiallisista vankilarakennuksista. Siisteissä huoneissa on moskiittiverkot ja
kylpyhuoneet. Hotellissa on kahvila, ravintola,
myymälä, kirjasto, uima-allas sekä tenniskenttä.

Ocean Paradise

Keskilämpötilat C°
min max
tammi 24 31
helmi
24 31
maalis 25 31
huhti
24 30
touko
23 28
kesä
23 28
heinä
22 28
elo
22 27
syys
22 28
loka
23 29
marras 24 29
joulu
24 30

Oivallinen sijainti Zanzibrin koillisrannikolla saaren
suosituimpien uima-rantojen kupeessa. Siisteissä
huoneissa merinäköala, ilmastointi, moskiittoverkot,
kylpyhuone, hiustenkuivaaja, puhelin, TV, radio,
tallelokero, minibaari ja parveke. Pesupalvelu lisämaksusta. Lähettyvillä paljon hyviä ravintoloita,
internetkahvila, sukelluskeskus, uima-allas.

