
Palumbo Kendwa **** 

Palumbo Kendwa vám ponúka dokonalú dovolenku na pláži v tropickom raji slávnej Kendwy, 

najkrajšej časti Zanzibaru. Z hotela je nádherný výhľad na ostrov Popo, ostrov Daloni a ostrov 

Tumbatu, severozápadne od ostrova Zanzibar. Príjemný butikový hotel so službami soft all 

inclusive sa nachádza 47km od centra mesta Stone Town a 52 km od letiska. Hotel sa 

nachádza 600m od vlastnej piesočnatej pláže s bielym pieskom s pozvoľným vstupom do 

mora, kde Vás odvezie hotelový transfer zadarmo. Ležadlá, slnečníky a plážové uteráky sú na 

pláži a pri bazéne všetkým klientom k dispozícii zadarmo. Celková kapacita hotela je 30 izieb. 

Ponúkame Vám ubytovanie v štandardných izbách na prízemí,  alebo v štandardných izbách 

orientovaných smerom k moru, ktoré sú umiestnené na poschodí. Každá izba je jedinečná a 

je vybavená tradičným nábytkom, vrátane luxusných svahilských postelí, ktoré sú pokryté 

sieťovinou a denne ozdobené čerstvými rezanými exotickými kvetmi. Všetky izby majú 

individuálne ovládateľnú klimatizáciu , sú vybavené vlastnou kúpeľňou, stropným 

ventilátorom, sušičom vlasov a trezorom za poplatok, balkónom, alebo terasou s výhľadom 

do tropickej záhrady alebo na oceán. Klientom je k dispozícii bezplatné pripojenie  Wi-Fi . 

Bazén so sladkou vodou je obklopený záhradou, kde si môžete oddýchnuť ponorením sa do 

vône exotických, farebných kvetov s bezplatnými slnečníkmi a ležadlami.  Môžete si 

vychutnať  občerstvenie z baru a reštauráciu pri bazéne a  3x týždenne večerné programy. V 

hoteli sa nachádza minimarket, práčovňa, lekár, kaderníctvo, zmenáreň, salónik, Tv 

miestnosť, biliard, masáže, potápačské centrum ponúkajúce vodné športy na pláži, požičovňa 

bicyklov, požičovňa áut a skútrov. Hlavná  reštaurácia ponúka buď bufetové alebo à la carte 

služby s výberom tradičných svahilských a talianskych jedál, neobmedzené množstvo 

nealkoholických  nápojov zadarmo a miestnych alkoholických nápojov za poplatok.  

V reštaurácii na pláži sa podávajú obedy a nealkoholické nápoje.  Špeciálne romantické 

večere môžu byť usporiadané pri bazéne alebo v reštaurácii Terrace. Hotel odporúčame 

stredne náročným klientom. 

Obsadenosť izieb v hoteli: 
Štandardná izba: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, dvojlôžková izba s možnosťou 1 

prístelky  pre dieťa alebo 1 dospelú osobu, jednolôžková izba  na vyžiadanie za príplatok 

Štandardná izba orientovaná smerom k moru: dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby, 

dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky  pre dieťa alebo 1 dospelú osobu 

STRAVOVANIE : 
HLAVNÁ REŠTAURÁCIA 

RAŇAJKY   08:00 – 10:00 

OBED  13:00 – 14:30 

VEČERA  20:00 – 21:30 



 

A LA CARTE REŠTAURÁCIE 

 

REŠTAURÁCIA GRILL    13:00 – 14:30, 20:00 – 21:30 

PIZZERIA     13:00 – 14:30, 20:00 – 21:30 

NÁPOJE: 

CAFETERIA/BAR    08:00 – 23:00 

BAR      08:00 – 01:00 

(VRÁTANE LOBBY BARU, BEACH BARU, POOL BARU) 

SNACK BAR     08:00 – 10:00, 13:00 – 14:30, 20:00 – 21:30 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE: 
SOFT all inclusive - od 10.00-22.00 je možné čerpať v čase a na miestach určených hotelom a 

zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bufetu, neobmedzené množstvo rozlievaných 

nealkoholických nápojov vrátane čaju a filtrovanej kávy. Hotel ponúka špeciálne menu pre 

deti. 

 

SLUŽBY ZA PRÍPLATOK: 
 

Miestne alkoholické nápoje - klienti môžu v rámci tohto príplatku neobmedzene konzumovať 

v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom  nasledovné nápoje - miestne pivo, 

miestne biele a červené víno, miestny alkoholický nápoj (Konyagi). 

 

SLUŽBY ZA EXTRA PRÍPLATOK: 
 

Všetky zahraničné alkoholické nápoje, všetky dovezené tvrdé likéry, šampanské, špeciálna 

káva, čerstvé šťavy. 

 

PLATOBNÉ KARTY:    VISA, MASTER CARD, AMEX 

 

WEB STRÁNKA : http://www.palumbokendwa.com/ 

 

 

http://www.palumbokendwa.com/

