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DOVOLENKA

Začnime jazykovedným okienkom: Mambo a Jumbo sú na 
Zanzibare veľmi populárne pozdravy, takže keď na vás niekto 
vyblafne Mambo!, pohotovo odpovedzte Jumbo! a zakývajte 
na pozdrav. Potom už stačí iba pochopiť, čo znamená Hakuna 
Matata a ste v obraze. Žiaden problém, rozumiete? Lebo na 
Zanzibare žiadne problémy neexistujú... 

 Zanzibar
Ostrov zapadajúceho slnka

Rockeri o Zanzibare vedia, že sa tam narodil 
Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury a tí, 
ktorí videli Tisícročnú včelu, film podľa 
knihy Petra Jaroša (povinné čítanie!), si 
snáď spomenú na psa Zanzibara starého 
Martina Pichandu (Jozefa Krónera). Murár 
prezývaný Geograf rád sníval o tom, ako sa 
v bruchu veľryby plaví do ďalekých krajín... 
Nad rečami čudáka Pichandu si ostatní 
dedinčania klepali po čele, vyžíval sa totiž 
v mapách a zemepise, a tak presne vedel, kde 
leží Cejlón, Jáva, Madagaskar či Zanzibar... 

Hlavné mesto Zanzibar Town má starú a novšiu časť. Tá historická nesie názov 
Stone Town, kamenné mesto, podľa koralovej skaly, z ktorej je postavená 
väčšina domov. Očarí úzkymi spletitými uličkami, rušným bazárom i honosnými 
arabskými sídlami. Dom Freddieho Mercuryho vám ukáže každý domorodec, 
za prehliadku však stojí i stará portugalská pevnosť či sultánov Palác zázrakov, 
ktorý sa tak volá preto, lebo ako prvý na celom Zanzibare mal (od roku 1883) 
elektrinu, vodovod a dokonca i vlastný výťah. Pre staré mesto sú charakteristické 
nádherné vyrezávané vstupné brány do domov bohatých Indov a Peržanov. 
Temnú stránku Stone Town odhalíte na mieste trhoviska s otrokmi. Dnes ho 
pripomína už len pamätník s postavami otrokov sputnaných reťazami. 

STONE TOWN, PAMIATKA UNESCO

a barr a znamená pobrežie černochov. Niežeby sa inde v Afrike 
nevyskytovali pobrežia plné čiernych domorodcov, pre Zanzibar 
však bol tento názov viac než príznačný: ostrov totiž vyše storočie 
slúžil ako najväčšie trhovisko s otrokmi v celom Indickom oceáne. 
Obchod s otrokmi prekvital najmä za čias nadvlády Portugalcov, 
po nich prišli k moci sultáni z Ománu, tých na prelome 19. a 20. 
storočia vystriedali Nemci a po prvej svetovej vojne územie 
spravovali Briti. Až do roku 1963, kedy krajina získala nezávislosť. 
Toľko ku geografii a histórii ostrova, veď turisti na Zanzibar 
neprichádzajú kvôli kostolom, chrámom či iným kultúrnym 
pamiatkam, „ostrov korenia“ či „najkrajších západov slnka“  
(ako ho titulujú rôzne bedekre) ich láka najmä prírodnými 
krásami: tyrkysovo modrými vodami teplého Indického oceánu, 
bielymi plážami, lemovanými palmami, úchvatným podmorským 
svetom a konečne aj miestnou exotickou flórou a faunou.

Ostrov exotických korenín
Odteraz vždy, keď budete pridávať voňavý klinček do paradajkovej 
polievky, biskupského chlebíčka alebo vareného vína, spomeňte si na 
Zanzibar. Lebo ostrov je vskutku najväčším svetovým producentom 
klinčekov (drobných pupeňov kvetov inak obrovského stromu), ale 
aj významným vývozcom muškátového orieška, škorice, nového 
a čierneho korenia či vanilky. Keď v 19. storočí na Zanzibare vládli 
ománski sultáni, bohatstvo krajiny prekvitalo práve vďaka vývozu 
korenia. Ak sa na potulkách po ostrove zastavíte v niektorej z miestnych 
koreninových fariem Spicy Farm, domorodí predavači vás zasvätia do 
tajomstiev jednotlivých druhov korenia, ukážu, ako, kde a čo rastie, ako 
sa nazbierané plody sušia či inak spracúvajú a chýbať nebude ani malá 
ochutnávka. Zanzibar však nie je len voňavou záhradou korenín, ale aj 
rôzneho exotického ovocia: rastie tu mango, marakuja, ananás, červené 
banány a tiež chlebovník, typická africká plodina, s ktorou miestni 
kuchári dokážu zázraky: pečú ho, smažia, varia, pripravujú kašu, 
zapekajú v banánových listoch... spracovanie chlebovníka by určite 
vydalo za celú kuchársku knihu. Plod vyzerá ako veľký kaktus a chutí 
banánovo-škoricovo, teplý pripomína chuť čerstvo upečeného chleba. 

Opice a korytnačí ostrov
Opička ako nikde inde na svete. S Guarézou červenou zanzibarskou, 
týmto komicky vyzerajúcim zvieratkom so strapatým bielym három, 
máte tú česť jedine na Zanzibare. Stretnutie s ňou istí návšteva 
národného parku Jozani Forest - guarézy patria k jeho najväčším 
lákadlám. Na cvakanie fotoaparátov zvyknuté opičky ľudské 
obkukávanie prijímajú s priam budhistickým pokojom. Jozani Forest 
vám do cesty prihrá aj chodníčky v hustom mangrovníkovom lese 
a dažďový prales s rôznymi druhmi paliem a mahagónových drevín. 
Zanzibar obkolesuje dovedna asi 50 malých koralových ostrovčekov, 
ideálnych na jednodňové lodné výlety. Jeden z nich má veľavravný 
názov - Prison Island. Najskôr naň Arabi za trest posielali otrokov, 
ktorí sa nevedeli vpratať do kože, potom tam Briti postavili väznicu, 
ktorá však z rôznych dôvodov nikdy neslúžila svojmu účelu. 

Čierna hviezda otrokov
Zanzibar leží tesne pod rovníkom na východnom 
pobreží Afriky. Na dovolenkovanie je to taký 
akurátny ostrov: 85 km dlhý a 30 km široký. 
Geopoliticky patrí Tanzánii, ba dokonca jeho názov 
tvorí i časť mena tejto stredoafrickej republiky. 
Tanzánia totiž vznikla v roku 1964 spojením africkej 
Tan-ganiky a Zan-zibaru. Naša hra na slovíčka 
pokračuje hádankou, čo sa skrýva za samotným 
slovom Zanzibar - je odvodené z arabského zandž 

•  Hotely Waridi Resort a Voi Kiwengwa Resort - Oba sú vzdialené  
    iba 40 km od hlavného mesta a ležia na jednej z najkrajších pláží ostrova.
• Hotel Karafuu Beach Resort & Spa - Tradičnú dedinku Pingwe dosiahnete  
    za päť minút chôdze a nie ste ďaleko ani od TheRock, najznámejšej  
    reštaurácie na ostrove.
•  Hotel Hideaway of Nungwi - Priamo na nádhernej piesočnej pláži Nungwi.
•  Hotel Diamonds La Gemma Dell‘Est - Bezkonkurenčne najprestížnejšia  
    adresa na Zanzibare. 

SATUR VÁS ZBALÍ 
NA ZANZIBAR 

Neprispôsobivých väzňov vystriedali veľké korytnačky 
Aldabra: v roku 1919 poslal štyri tieto opancierované plazy 
ako dar Zanzibaru britský miestodržiteľ Seychel. Úbohé 
zvieratá si od ľudí užili svoje a hoci sa rýchlo na ostrove 
udomácnili, stali sa objektom pytliakov, ktorí zdecimovali 
ich počet až na hranicu vyhynutia. Dnes sú zákonom 
chránené, a tak ich možno pozorovať, fotiť, ponúknuť im 
čosi pod zub, ale - nechytať, prosím! Na Prison Island 
sa preplavíte aj v rámci tzv. Blue Safari, celodenného 
výletu loďou, spojeného s kúpaním a šnorchlovaním.  

Slnko, more, pláže
Zanzibar je raj pre potápačov: v prekrásne farebných 
koralových útesoch a rífoch sa to len tak hmýri najrôznejšími 
druhmi vodných živočíchov, rýb, morských koníkov, slimákov, 
mušlí či hviezdic, voda je pohodovo teplá a more priezračne 
čisté so skvelou viditeľnosťou... Turistické centrum severu 
a vôbec najnavštevovanejšia časť Zanzibaru sa rozprestiera 
v Nungwi, bývalej rybárskej osade, z ktorej sa stalo rušné 
rekreačné stredisko. Nungwi pred dvomi rokmi CNN 
zaradila medzi 100 najlepších pláží sveta. Na Zanzibare ich 
narátate celkovo asi 25, v podstate celú severovýchodnú 
časť ostrova lemuje akoby jedna dlhá súvislá pláž, akurát 
že na rôznych miestach má rôzne mená: Matemwe, Pwani 
Mchangani, Kiwengwa, Uroa, Bwejuu, Jambiani. 
Zanzibar dýcha atmosférou starých dávnych čias, ale hotely, 
väčšinou neveľké a s ležérnou atmosférou, si zakladajú na 
vysokej úrovni služieb. Na ostrove nenájdete žiadne shopping 
centrá, McDonaldy či iné „výdobytky“ modernej kultúry, 
iba tradičné lokálne remeslá a chutnú miestnu kuchyňu 
s výdatným prísunom čerstvých rýb, sladkých zemiakov 
a rôznych exotických plodín. 

Viac info 
www.satur.sk • ponuka@ba.satur.sk • 0850 333 333


