
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - ТАНЗАНІЯ (О. ЗАНЗІБАР)

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ: Об'єднана Республіка Танзанія 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: Об'єднана Республіка Танзанія - це держава в Східній Африці. Входить в Співдружність націй. На півночі
межує з Кенією та Угандою, на заході - з Руандою, Бурунді і Демократичною Республікою Конго, а на півдні - з Замбією, Малаві і Мозамбіком.
Східним кордоном є Індійський океан. Велику частину країни займають великі плоскогір'я. Уздовж берега Індійського океану тягнеться
прибережна низовина. Територія країни включає в себе частину найбільших озер Африки: озеро Вікторія на півночі, озеро Танганьїка (яке
часто називають двійником Байкалу) на заході і Ньяса на півдні. 
На території Танзанії розташована найвища гора Африки - стратовулкан Кіліманджаро (5895 м). 
Загальна протяжність сухопутних кордонів становить 3402 км, з них з Бурунді - 451 км, з Кенією - 769 км, Малаві - 475 км, з Мозамбіком - 756
км, Руандою - 217 км, Угандою - 396 км і з Замбією - 338 км. 
Занзібар - архіпелаг з 75 островів в Індійському океані, що розтягнувся уздовж східного берега Африки навпаки сучасної Танзанії. Частина
архіпелагу входить в автономію Занзібар. Основу архіпелагу складають три великих острови - Унгуджа (часто називають острів Занзібар),
Пемба і Мафія - інші острови набагато дрібніше, розташовані навколо них. Місто Занзібар, найбільше місто (населення 257 тис. Жителів на
2003 рік) архіпелагу, розташований на острові Унгуджа. 

СТОЛИЦЯ: м. Додома 

НАСЕЛЕННЯ: За даними на 2019 рік населення країни становить близько 60 млн чоловік. Населення розміщене досить нерівномірно. Близько
80% жителів країни проживає в сільських районах. Найбільшим містом Танзанії є Дар-ес-Салам, в якому проживає понад 4 млн осіб. У країні
проживає близько 120 різних етнічних груп, найбільш чисельними з яких є: сукума, ньямвезі, Джагга, нгонде, мхая, хехе, бена, гого і маконде,
курія, чагга, Ваха, ніатуру. Велика частина етнічних груп належить до групи народів банту, частина відноситься до нілотов і койсанськую
народам. Невелика частка населення Танзанії - особи індійського, арабського, європейського, китайського та іншого походження. 

ЧАС: Танзанія знаходиться в одному часовому поясі з Україною. У літній період немає різниці в часі, в зимовий період київський час відстає
від танзанійського на 1 годину. 

МОВА: Офіційними мовами Танзанії є англійська та суахілі. Суахілі служить зазвичай мовою міжетнічного спілкування, що особливо актуально
для країни з такою багатою етнічним і лінгвістичним розмаїттям. 
В останні десятиліття існують тенденції до зменшення ролі англійської та відповідно збільшення ролі суахілі в різних галузях. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ: Грошовою одиницею Танзанії є Танзанійський шилінг (TZS). Один танзанійський шилінг дорівнює 100 центам. В обігу
знаходяться банкноти номіналом 500, 1000, 2000, 5000 і 10 000 танзанійських шилінгів зразка 2003 і 2010 років і монети номіналом 5, 10, 20 і
50 центів, 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 танзанійських шилінгів. 
Гроші можна обміняти в банках і обмінних пунктах з вивісками "forex bureaus" або "bureaux de change". Банки і обмінні пункти Занзібару не
приймають до обміну купюри старше 2006 року випуску. 
1 долар США дорівнює приблизно 2 331 Танзанійський шилінг, 1 євро - 2 761 Танзанійський шилінг (актуально на 09/2020). 
Приїхавши до Танзанії, потрібно бути готовим до того, що курс валют безпосередньо залежить від номіналу банкноти, тобто банкноти 100 і 50
вам поміняють за більш вигідним курсом ніж доларові купюри номіналом 5 і 10. Обмін можна здійснити в готелях, банках і обмінних пунктах.
Варто зазначити, що найкращий курс обміну пропонують обмінні пункти. Втім, жителі Танзанії охоче приймають і вічнозелені папірці -
доларами можна розрахуватися практично з ким завгодно ... за його особистим курсом. У Танзанії є банкомати всіх міжнародних платіжних
систем, але ми наполегливо рекомендуємо мати при собі хоча б мінімальну суму готівки, на випадок якщо в банкоматі не опиниться коштів
або ж ваша карта буде заблокована банком еммітентом. Варто бути готовим і до того, що в них досить висока комісія на зняття (близько 6 $
+ комісія вашого банку) і максимально допустима сума - 400 000 танзанійських шилінгів. Ми рекомендуємо знімати валюту в банкоматах
наступних банків: • Barclays Bank • NBC Bank • CRDB Bank 

КЛІМАТ. Клімат в Танзанії субекваторіальний. На півночі два сезони дощів (березень - травень і вересень - листопад), на півдні - один
(листопад - квітень). На островах архіпелагу Занзібар клімат вологий, середня денна температура від +28 до 30 C, морські бризи роблять
погоду дуже приємною. Температура води в Індійському океані + 24 ... 26 C. У центральній частині країни (1200-1700 м над рівнем моря)
середня температура становить + 22 ... 25, ночі можуть бути прохолодними. 

РЕЛІГІЯ. Трохи більше половини жителів Танзанії 55%-60% є християнами. Частка мусульман оцінюється в 30%-32%. Ще приблизно 12%
населення дотримується місцевих автохтонних вірувань. Серед етнічних меншин є індуїсти, багаї, буддисти, сикхи, джайни і ін. 
Найбільшими християнськими конфесіями є католики (12,4 млн), лютерани (5,8 млн), п'ятидесятники (2,35 млн) і англікани (2 млн). 
Мусульмани складають більшість на Занзібарі 97%, в багатьох прибережних районах, а також в деяких міських районах у внутрішній частині
країни. Майже всі мусульмани - суніти (від 80 до 90%), є шиїтська меншість. 

СВЯТА ТА НЕРОБОЧІ ДНІ. Офіційними святами в Танзанії є: 1 січня - Міжнародний Новий рік, 12 січня - День Революції на Занзібарі, 15
лютого - Народження Пророка, 22 квітня - Страсна П'ятниця, 25 квітня - Пасха, 26 квітня - День Об'єднання, 1 травня - День трудящих, 7
липня - Саба Саба (День промисловців), 8 серпня - Нані Нані (День селян), 30 серпня - Ід аль-Фітр (завершення священного Рамадану), 14
жовтня - День Ньєрере, 6 листопада - Ід аль-Адха (закінчення хаджу), 9 грудня - День Незалежності і Республіки, 25 грудня - Різдво, 26
грудня - День Подарунків. 

ЗВИЧАЇ. Острів Занзібар в різні історичні епохи належав персам, португальцям і арабам. Це позначилося на релігійних переконаннях
остров'ян і національний склад населення. Більше вісімдесяти відсотків занзібарців є мусульманами, ця релігія закріпилася на острові ще в



період правління персів. Вони подарували острову свою культуру, основи світогляду і, природно, релігію. Приблизно чотирнадцять відсотків
остров'ян відносять себе до християн або дотримуються місцевих культів. Варто відзначити, що християнські місіонери не зуміли завоювати
повагу місцевих жителів і перевести їх в свою віру. На даний момент велика частина занзібарців є нащадками Ширазі, суахілі і вихідців з
африканського континенту, яких колись привозили сюди в великих кількостях на невільницькі ринки. Європейців на Занзібарі трохи, вони в
основному працюють в туристичній галузі або приїжджають в якості волонтерів для того, щоб навчати і лікувати місцевих жителів. Населення
Танзанії ділиться на племінні або релігійні групи, у кожній з яких існує власні традиції, щодо харчування. Наприклад, жінки деяких племен не
мають права вживати в їжу яйця або курку, а в інших, мусульманських, жінки не їдять за одним столом з чоловіками. Етикет танзанійців
передбачає гостинність, а також поділ видів привітань в залежності від статусу і віку людини. Зверніть увагу, що, так само, як і жителі
багатьох африканських країн, Танзанійці вважають ліву руку «нечистої», а тому її не використовують під час їжі і т.д. Спосіб життя місцевих і
їхнє ставлення до навколишнього світу добре характеризують фрази «Акуна Матата» («Без турбот») і поле-поле ( «не поспішаючи»). Взявши
це за основу, будьте готові до того, що тут ніхто не куди не поспішає, тому просто змиріться і отримуйте задоволення. У Танзанії були
утворені багато музичні стилі, найпоширенішими з яких є Таараб, Нгома і Дансі. 
Одяг: прийнятий неофіційний, але не спортивний стиль. Легкий «тропічний» одяг доречний практично в усіх випадках. Слід уникати
прилюдних поцілунків та інших публічних знаків уваги, так як це не відповідає етичним нормам консервативної частини мусульманської
громади на Занзібарі. 

ТРАНСПОРТ. Транспорт на Занзібарі не відрізняється особливою різноманітністю. На острові Ви не знайдете ні метро, ні трамваїв, ні
тролейбусів. Варіантів пересування по острову всього три, але реальних тільки два: таксі і оренда авто. 

КУХНЯ. Кулінарні традиції Танзанії народилися завдяки синтезу звичаїв африканських країн. При цьому в меню місцевих ресторанів можна
знайти страви не тільки національної кухні, але і країн Європи. Найпопулярніші інгредієнти - дичина й птиця, а ось яловичина і свинина
досить рідко з'являються на столі. Альтернативою може стати незвичне для нас м'ясо антилопи, крокодила, бородавочника або слона.
Святковою стравою вважається качка з рисом, тушкована в молоці кокосового горіха, а цілком традиційним - печеня з страусятини або
бобовий суп з кокосовим молоком. Як гарнір Танзанійці нерідко використовують зернову кашу «угалі», кукурудзу, бобові та коріння, а також
смажену картоплю або капуста. Поширеною закускою є банани, які тут вміють готувати безліччю способів. Близькість океану гарантує велике
розмаїття морепродуктів, таких як креветки, омари, восьминіг, безліч видів риби і т.д. Танзанійські кухарі чудово готують дари моря, тому не
спробувати їх буде справжнім злочином. Любителі гострих відчуттів можуть спробувати смажену сарану або термітів. 

МАГАЗИНИ ТА КУПІВЛІ. Відмінним подарунком стануть строкаті і якісні тканини масаїв, крім цього в магазинах Танзанії ви знайдете яскраві
ковдри. Будь-який інтер'єр прикрасять картини місцевих художників, які творять в жанрі «тінгатінга» - оригінальний і незвичайний стиль. Крім
цього, танзанійські майстри виготовляють чудові статуетки і маски з чорного дерева, яке вважається неймовірно цінною сировиною. Однією з
місцевих визначних пам'яток вважається камінь танзанит, який входить до групи сапфірів. Ювелірну прикрасу з танзанитом можна вважати
воістину унікальною, а володар може бути абсолютно впевнений в тому, що не зустріне схожого виробу у себе на батьківщині. Не забудьте
придбати пару пачок місцевого кави або чаю і компакт-диск з національною музикою - ароматні напої відмінно зігрівають, а запальні мелодії
скрасять будь-якій вечір і привнесуть екзотику в звичну домашню атмосферу. 
Режим роботи магазинів: з 08:30 до 12:00 і з 14:00 до 18:00. 

ЧАЙОВІ. Чайові краще давати в місцевій валюті. У ресторанах вони складають 10% вартості замовлення. Більшість готелів автоматично
включає 10-процентну надбавку на оплату послуг в рахунок. 

ТЕЛЕФОН. Мобільний зв'язок в Танзанії розвинена набагато краще кабельних ліній. Використовується стандарт GSM 900/1800. Оператори
забезпечують майже повне покриття території островів. Для дешевого зв'язку та наявності інтернету в телефоні, рекомендуємо
використовувати карти місцевих операторів. 

ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ.

Не порушуйте правила безпеки, встановлені авіакомпаніями, транспортними організаціями, готелями, місцевими органами влади.
Паспорт (або ксерокопію паспорта), візитну картку готелю носіть з собою.
Поважайте традиції країни, в якій перебуваєте, пам'ятайте, що в державах з ісламською культурою слід особливо дотримуватися
встановленого етикет в одязі і правила вживання будь-яких алкогольних напоїв.
При виникненні транспортних аварій, конфліктів з поліцією, іншими органами місцевої влади необхідно довести до відома
представника приймаючої сторони або співробітників Посольства / консульства України.
У період туристичної поїздки Ви не маєте права на комерційну діяльність або іншу оплачувану роботу.
Ви зобов'язані покинути країну після закінчення терміну візи, в іншому випадку Ви можете бути піддані штрафу, арешту і вислані з
країни в примусовому порядку.
Не залишайте дітей одних без Вашого нагляду на пляжі, біля басейну, на водних гірках і при користуванні атракціонами. Дотримуйтесь
правил безпечної поведінки на воді. Купаючись, що не покидайте зон безпечного плавання.
Намагайтеся не плавати там, де є морські їжаки. Майте на увазі, що медузи зазвичай не становлять особливої   небезпеки, але можуть
викликати неприємні опіки.
Мийте руки перед їжею.
Не пийте сиру воду, особливо з відкритих водойм. Для пиття рекомендується використовувати мінеральну воду, яку можна придбати в
магазинах і барах готелю.
Застосовуйте репеленти з метою відлякування комарів і мошок.
Будьте обережні з сонцем! Воно особливо небезпечно з одинадцятої години ранку до третьої години дня. Якщо Ваша шкіра
відрізняється особливою чутливістю, радимо Вам заздалегідь запастися захисними засобами. Не забудьте і про сонцезахисні окуляри.
Візьміть в подорож індивідуальну аптечку з необхідним Вам набором ліків. Сформуйте аптечку першої допомоги, яка допоможе Вам
при легких нездужання, заощадить час на пошуки лікарських засобів і позбавить від проблем спілкування іноземною мовою. Крім того,
багато ліків мають за кордоном інші найменування.
Замовляючи страви в ресторані, пам'ятайте, що незнайомі Вам страви можуть бути жирними і гострими, в той час як в будь-якому
ресторані Ви можете завжди замовити страви європейської кухні, які напевно не зіпсують Вашого самопочуття.
З одягу ми радимо Вам віддати перевагу бавовна або змішані тканини на бавовняної основі.
Не рекомендується носити з собою великі готівкові суми. Не слід виймати з гаманця на очах у всіх великі суми грошей. Щоб уникнути
небезпеки на вулицях, рекомендуємо стежити за своїми сумочками і гаманцями, особливо в великих містах і туристичних центрах. До
числа місць підвищеної небезпеки відносяться вокзали, автозаправні станції, ринки. Будьте обережні і не залишайте речі без свого або
довіреної особи нагляду, особливо в громадському транспорті і при трансфері. Залишаючи автобус на зупинках, в тому числі під час



екскурсій, не залишайте в ньому ручну поклажу, особливо цінні речі і гроші. Відповідальність за збереження ручної поклажі, лежить на
пасажирі. Автомобілі радимо залишати на стоянках, що охороняються і в гаражах готелів, і не залишати цінні речі в машині на увазі.
Важливі документи, готівкові гроші і коштовності краще зберігати в сейфі готелю або номера. Якщо в номері немає сейфа, його можна
взяти в оренду за невелику плату у адміністрації готелю або здати на зберігання портьє в сейф в рецепції (бажано в запечатаному
конверті з Вашим підписом). У готелі можуть діяти обмеження по сумі валюти і цінностей, які можуть зберігатися в сейфі готелю або
номера. Майте на увазі, що готель не несе відповідальність за пропажу речей з Вашого номера.
Не приносьте на пляж рушники або інвентар з номера без отримання попереднього дозволу, в багатьох готелях забороняється
виносити з номера рушники на пляж або до басейну.
Якщо в номері є міні бар, то всі напої і закуски, взяті з нього, повинні бути оплачені.
Категорично забороняється палити в ліжку.
Перед початком подорожі зніміть фотокопію з Вашого паспорта та інших документів, що засвідчують Вашу особу (водійських прав і
ін.), І авіаквитків, і зберігайте їх окремо від оригіналів.
Чи не ходите босоніж по протоках або стоячим водоймам, не мийте в них руки. Не лягайте на землю без підстилки.
Пам'ятайте, що різноманітні представники тваринного і рослинного світу (наприклад, корали) можуть бути не тільки красивими, але і
небезпечними. При купанні постарайтеся нічого не чіпати руками, так як більшість риб отруйна, Якщо Вас поранила риба або Ви
наступили на морського їжака - негайно покиньте воду і зверніться до лікаря. Майте на увазі, що медузи зазвичай не становлять
особливої   небезпеки, але можуть викликати неприємні опіки.
Не рекомендується подорожувати без супроводу по дорогах, які лежать в стороні від традиційних маршрутів.

РЕКЛАМАЦІЇ. Якщо Ви вважаєте, що будь-які послуги Вам виявляються неналежним чином, ми рекомендуємо в першу чергу зв'язатися по
телефону з гідом і / або офісом приймаючої сторони і / або агентством, де Ви придбали тур. У разі незадоволення претензії на місці Ви маєте
право направити письмову претензію продавцеві туру. 

Будемо вдячні за будь-які відгуки про роботу нашої компанії
E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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