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Тропски рај у 
индијском океану

Кад помислите на Занзибар, прва асоцијација су феноменалне беле пешчане 
плаже, тиркизно плава вода и зачини. Али Занзибар је више од тога. То је 

јединствен, тропски рај у Индијском океану, у којем ћете на сваком кораку чути 
кованицу која савршено описује животни стил овдашњег становништва - хакуна 

матата или, у преводу, нема проблема

ПУТОВАЊЕ

Како стићи до Занзибара?
Занзибар је постао веома популарна дестинација у 
последњих неколико година, а нарочито током актуелне 
ситуације са COVID-19, јер нису потребни PCR тестови 
за улазак у ову земљу. У питању је полуаутономни део 
Танзаније у источној Африци, смештен отприлике шест 
степени јужно од екватора у Индијском океану, око 25-50 
км од копна. Чине га неколико мањих острва и два велика: 
главно острво Унгуја, познато као Занзибар, и Пемба.
До Занзибара се може стићи авионом или бродом. Главни 
аеродром налази се на острву Унгуја и летовима је повезан 
са копненим делом Танзаније, Кенијом, Оманом, Катаром 
и Емиратима, док из Европе и са Блиског истока лете 
сезонски чартери. Са копненог дела Танзаније, од луке 
Дар ес Салам до луке у Стоун Тауну, саобраћају трајекти и 
потребно им је два сата да стигну до одредишта.

Најбоље време за пут
Занзибар има пријатну тропску климу. Сунце обично 
излази између 6.00 и 6.30, а залази између 18 и 19 часова, 
зависно од тога који је месец у питању. Влага је висока 
током целе године, али морски ветар доноси освежење. 
Море је увек топло, а температура воде креће се од 25 
степени у августу до 29 у периоду од децембра до априла.
Постоје два кишна и два сушна периода, због чега је 
најбољи период за посету између децембра и фебруара, 
односно између јуна и октобра. Тада је летња сезона на 
врхунцу, а температуре се крећу од 20 до 30 степени, уз 
повремене пљускове који су кратки и освежавајући. С 
друге стране, од марта до маја је сезона јаких киша па 
су тада многи хотели затворени, а кретање по острву 
отежано.

Религија и становништво
Иако скоро сви на острву говоре енглески, званичан језик 
је свахили. Највећи део становништва, њих око 98 одсто, 
муслиманске је вероисповести, па туристима који су друге 
вере није дозвољен улаз у многобројне џамије. У том 
смислу, треба обратити пажњу на религиозне празнике и 
облачење. То се посебно односи на жене током разгледања 
културних и верских споменика. Купаћи костими и одећа 
за плажу су сасвим прихватљиви док се купате, али драге 
даме, заборавите на сунчање у топлесу јер на Занзибару то 
није дозвољено! Такође, уколико желите да фотографишете 
локално становништво, обавезно их питајте за дозволу.
Становници Занзибара се баве углавном риболовом и 
пољопривредом, односно производњом зачина. Наиме, 
Занзибар је вековима био познат и као земља зачина, а 
и данас се највећим делом одавде на светско тржиште 
извозе каранфилић, кокосови производи и морске алге. 
Од деведесетих година наовамо на Занзибар долази све 
више туриста, тако да туризам полако постаје примарни 
извор зараде.

Бурна историја
Занзибар је од копненог дела Африке одсечен већ 
хиљадама година, а због своје специфичне позиције, 
његова историја била је врло бурна. Први становници 
били су Банту народ са копна Африке, насељен пре три 
до четири хиљаде година, а касније су њиме владали 
Персијанци, Португалци, арапски Омани, те од 1890. 

Пише НАТАША ВУКОВИЋ
Фото NATANIA TRAVEL

Шта је потребно да знате  
пре одласка на Занзибар

- Виза се добија на аеродрому и износи 50 долара  
(пожељно је плаћање картицом).

- Званична валута је танзанијски шилинг.
- Уколико долазите директно авионом, није вам потребна 

вакцина против жуте грознице. Али, ако долазите са копненог 
дела Африке или прво планирате сафари па тек одмор на 

Занзибару, потребно је да се вакцинишете и обавезно понесете 
жути картон са собом јер ће вам га тражити приликом уласка 

на острво (пожељно је да га скенирате у случају да га изгубите).
- Обавезно понесите средство против комараца. Званично, 
на острву нема маларије, али нема ни вакцине за њу, осим 

неколико лекова који углавном служе за превенцију.
- Припремите путну апотеку - уз терапију коју редовно узимате, 

понесите лекове против дијареје, температуре, средства 
за суво прање руку, антибактеријске марамице, средства 

за болове и дезинфекцију рана. Танзанија спада у ред 
сиромашнијих земаља на свету, тако да немојте  

очекивати савршену медицинску негу.
- Не заборавите креме са високом фактором  

заштите од сунца.
- Иако већина хотела има адаптере за струју, није наодмет да 

понесете свој. Напон је 220-240 волти, а утичнице су британске.
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Британци. После занзибарске револуције 1964. године, 
султан и неки становници арапског и индијског порекла 
протерани су са острва, а исте године Тангањика и 
Занзибар уједињени су у државу Република Танзанија.
Најзанимљивији, али и најмрачнији податак ове историје 
јесте тај да је Занзибар последње легално тржиште 
робова на свету. Да, добро сте прочитали, и ја сам била 
запрепашћена. Тржиште робова на Занзибару званично 
је затворено 1873. године и то под притиском британске 
владе. Исте године у центру града саграђена је Англиканска 
катедрала, баш на месту некадашње пијаце робова. 
Поред ње се данас налази Меморијални музеј, који пружа 
застрашујући увид у историју ропства на Занзибару.

Стоун Таун
Главни град смештен је у западном делу острва и састоји се 
од старог, историјског дела Стоун Тауна и новог, начичканог 
кућама, продавницама, фирмама и стамбеним блоковима. 
Стоун Таун је јединствена мешавина афричке, персијске, 
арапске, индијске и европске културе, а због своје 
специфичне архитектуре, од 2000. године налази се на 
Унесковој листи светске баштине. Назив је добио по кућама 
изграђеним од локалног коралног камена које су градили 
арапски трговци и робови током 19. века.

Посетите и истражите најзанимљивије атракције, као што 
су: Султанова палата, Стара тврђава, Дарајани пијаца, 
родна кућа Фредија Меркјурија, фронтмена легендарне 
британске групе Queen, Католичка црква Св. Јосифа, 
Персијско купатило Хамамни. Главно обележје града је 
Кућа чуда, која се, нажалост, 25. децембра 2020. године, 
урушила током реновирања. Ценкајте се и купите сувенире 
као што су зачини, изрезбарене фигурице, афричке 
маске од дрвета, ручно рађене торбе, слике, накит, уља за 
масажу, шарене мараме. А након фантастичног заласка 
сунца, пробајте локалну храну на обали мора у вртовима 
Фородани баште. 
На пет километара од Стоун Тауна налази се Затворско 
острво. Године 1893. на њему је саграђена зграда која је 
требало да буде затвор, али никада није коришћена у те 
сврхе, већ као карантин током жуте грознице. Данас је ово 
туристичка дестинација на којој можете да се дружите с 
огромним и старим алдабра корњачама.

Најлепше плаже
Познате су вам оне фантастичне фотографије дугачких 
плажа са белим песком, кристално зелено-плавом бојом 
воде и палмама? Све плаже на Занзибару су баш такве, а 
на свакој има нешто посебно.
Најпознатије плаже су Nungwi и Kendwa у северном делу 
острва. Овде се уједно налази и највише смештајних 
капацитета, од хостела до хотела са пет звездица, а могуће 
је и испробати разне спортске активности, попут роњења, 
кајтсурфинга и једрења на дасци. На североисточном и 
источном делу острва налазе се плаже Kivenga, позната 
као Занзибарски Малдиви, и Michamvi Кае, позната по 
Кae бару у стилу Боба Марлија. Плаже Paje и Јаmbiani 
на југоистоку Занзибара красе истоимена села. Овај део 
острва је занимљив због изузетно велике разлике између 
плиме и осеке. У једном моменту можете шетати по дну 

океана, а већ за пар сати то исто дно прекривено је 
водом која је дубока од три до четири метра.

Овај невероватан природни феномен омогућава 
производњу морских алги које занзибарске жене саде и 
брину о њиховом развоју током осеке.

Због смене плиме и осеке, у океану израњају пешчани 
спрудови. Заиста је дивно искуство осетити пешчано дно 
под ногама док се купате.

Једино јавно превозно средство на острву јесте дала-
дала, полуотворени мини-такси у којем вожња представља 
праву авантуру. Када њима кренете у обилазак села, 
понесите са собом оловке, свеске, ситне играчке и 
слаткише да их дарујете умиљатој занзибарској деци јер ће 
се овим поклонима неизмерно обрадовати.

И, наравно, не пропустите прилику да уживате у 
незаборавним заласцима сунца на плажама.

Царство зачина
Један од најпопуларнијих излета на Занзибару је такозвана 
зачинска тура. У зависности од периода у години, можете 
видети како зачини, биљке и воће расту на малим органским 

фармама. Током 
ових излета имаћете 
прилику да пробате 
разне врсте укусног 
тропског воћа, као 
што су ананас, манго, 
папаја, пешнфрут, али 
и дуријан, укусно воће 
изузетно непријатног 
мириса. Зачини су, 
иначе, незаобилазан 
састојак занзибарске 
кухиње, која представља  
фантастичан микс 
индијских, афричких и 
арапских јела. Овде имате прилику да дегустирате свеже 
морске плодове и рибу уловљену тог дана, са пиринчем и 
домаћим зачинима и то у ресторанима на плажи, са ногама у 
песку. Божанствено!

Када дођете на Занзибар, нисте баш сигурни шта можете 
очекивати. Али пудерасти бели песак, шуштање палминог 
лишћа, свеж ветар који долази са непрегледног океана 
зелено-плаве боје и залазак сунца, сасвим су довољан 
разлог за одмор из снова. И зато уживајте у сваком 
тренутку, јер када се вратите кући, недостајаће вам ови 
невероватни призори.

ЗанЗибар је поЗнат по иЗреЗбареним 
дрвеним вратима која се налаЗе 
свуда по острву. направљена су у 
индијском, арапском или свахили 
стилу и свака од њих прича причу 
о друштвеном статусу, религији или 
свом власнику


