
DoubleTree by Hilton ****+ 

DoubleTree by Hilton je nádherný 4+-hviezdičkový hotelový rezort nachádzajúci sa na 

severnom cípe ostrova iba 5 minút chôdze od centra obce Nungwi. Hotel je vzdialený 65 km 

od letiska a 65 km od mesta Stone Town.  Hotel sa nachádza len 1 minútu chôdze od bielej 

piesočnatej pláže a  hosťom sú k dispozícii  ležadlá, slnečníky a plážovými uteráky zadarmo. 

Hotelový rezort disponuje moderným dizajnom s  tradičnou ostrovnou architektúrou a má 

celkovú kapacitu 94 izieb umiestnených priamo na krásnej, čiastočne vyvýšenej pláži 

Nungwi. Ponúkame vám ubytovanie v štandardných izbách, každá izba má individuálne 

ovládateľnú klimatizáciu a  je vybavená vlastnou kúpeľňou, sušičom vlasov, satelitnou TV s 

plochou obrazovkou, setom na prípravu kávy a čaju, minibarom, ktorý je pri príchode 

naplnený nealkoholickými nápojmi a pivom (doplnenie minibaru za poplatok), trezorom 

zadarmo, telefónom, lôžka sú obklopené moskytiérou. Využívať tu môžete aj bezplatné Wi-Fi 

pripojenie na internet. V bujnej tropickej záhrade sa nachádza vonkajší bazén a bar. Raňajky 

sa denne podávajú v reštaurácii Ngalawa, ktorá ponúka koktaily a živú zábavu v nočných 

hodinách. Hostia si môžu rezervovať stôl v reštaurácii Fisherman Bar and Grill a ochutnať 

miestnu a medzinárodnú kuchyňu. V dopoludňajších hodinách sú vám na pláži k dispozícii 

hodiny jogy. Využiť môžete tiež ponuku kozmetických a relaxačných procedúr. Môžete sa 

venovať aj aktívnejším činnostiam, ako je fitness, plážový volejbal, rybárčenie, 

šnorchlovanie, potápanie a vodné športy na pláži. O zábavu klientov sa počas dňa a večera 

postará animačný tím. Hotel odporúčame náročnejším klientom všetkých vekových kategórií. 

Obsadenosť izieb v hoteli: 

Štandardná izba: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, dvojlôžková izba s možnosťou 1 

prístelky  pre dieťa 

Izba s výhľadom na bazén:  dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, dvojlôžková izba s 

možnosťou 1 prístelky  pre dieťa 

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie za príplatok 

STRAVOVANIE  V CENE: 

HLAVNÁ REŠTAURÁCIA 

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu. 



STRAVOVANIE ZA PRÍPLATOK: 

All inclusive: od 10.00-23.00 je možné čerpať v čase a na miestach určených hotelom a 

zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, tematické večere na pláži alebo v záhrade, v 

priebehu dňa ľahké občerstvenie, poobedňajší čaj, denne 2 fľašky vody na izbu. 

Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických (vrátane vybraných čerstvých šťiav, 

čaju, kávy) a vybraných alkoholických nápojov (miestne pivo, víno, koktejly a tvrdý alkohol). 

Pri nízkej obsadenosti hotela môžu byť obedy a večere podávané formou menu. 

 

STRAVOVANIE : 

HLAVNÁ REŠTAURÁCIA “NGALAWA RESTAURANT“ 

RAŇAJKY      07:00 – 11:00 

OBED     13:00 – 15:00 

VEČERA     19:00 – 22:00 

OBEDOVÉ SNACK MENU  13:00 – 16:00       (DOLPHIN´S POOL BAR) 

 

A LA CARTE REŠTAURÁCIE 

REŠTAURÁCIA “FISHERMAN´S SEAFOOD  & GRILL RESTAURANT“   12:00 – 01:00 

(ZA POPLATOK) 

20% zľava na jedlo a nápoje 

 

NÁPOJE: 

DOLPHIN´S POOL BAR   10:00 – 19:00   

SUNSET BAR     16:30 – 23:00 

NGALAWA RESTAURANT   POČAS JEDÁL 

 

PLATOBNÉ KARTY:  VISA, MASTER CARD, AMEX 

 

WEB STRÁNKA : http://www.zanzibarnungwiresort.doubletreebyhilton.com/ 

 

 

http://www.palumbokendwa.com/

