
# M A M A F R I C A

Zanzibar & Tanzanya Turumuzla, 
dünyanın en güzel sahillerinde yüzmeye, 

dünyanın en ilginç kabileleriyle tanışmaya ve 
dünyanın ünlü safari parklarında 

belgesel deneyimi yaşamaya var mısınız?
 

HERŞEY DÂHİL 3500 USD*  
*Programda olan hiç bir tur için ekstra ücret alınmayacaktır!

ŞİFA KAMPINA HAZIR MISIN? 

Kendini zayıf, yorgun, sinirli, odaklanamıyor veya 
mutsuz mu hissediyorsun?  Kaşıntı , sık hapşırma, 

enfeksiyon, alerji, tansiyon, kilo problemlerin mi var?  
Baş ağrısı, hazımsızlıktan rahatsız mısın? Zor bir 

kararla mı karşı karşıyasın?  Yoksa detox mu yapmak 
istiyorsun? Ya da sadece şehrin hengamesinden ve 

Covid  önlemlerinden uzak rahat bir okyanus nefesi mi 
almak istiyorsun? 



N E D E N  Z A N Z İ B A R ?

# M A M A F R I C A

• Zanzibar egzotik bir cennet! Düşünsenize uçsuz bembeyaz kumlar, turkuaz 
renkli berrak deniz ve envai çeşit tropik meyve! 

• Zanzibar Afrika’yı anlamak için mükemmel bir başlangıç! Zengin tarihi, 
renkli ve hareketli kültürü, sıcak insanları ile mükemmel bir Afrika karması!

• Zanzibar okyanusun kraliçesi! Suyun üstü ayrı güzel altı ayrı. Tüpe hiç 
ihtiyaç duymadan dalabilir, inanılmaz resiflerde, milyonlarca balığın 
arasında yüzebilirsiniz!

• Zanzibar her an sürpriz dolu! Gece duvarlarınızı vuran dalgalar sabah 
kalktığınızda bir bakıyorsunuz 1,5 km ötede. Gelgitle okyanus çekildiğinde 
beyazlığı göz alan kumların üzerinde yalnızca rengârenk deniz kabukları 
ve denizyıldızları kalıyor!

• Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bir tarafta halk arasında dhow denilen 
uzun ahşap kayıkları sırtında taşıyarak denize ulaşmaya çalışan, bir 
taraftan gece tuttuğu balıkları açık arttırmayla satan balıkçılar… Bir 
tarafta rengârenk kıyafetleriyle deniz canlılarını toplamak toplamak için 
okyanusa doluşan kadınlar. Hayatın Zanzibar ritmine hayran kalacaksınız!

• Zanzibar uyandığınızda bile unutamayacağınız mükemmel bir rüya! 
Yüzyıllarca dünyanın baharat ihtiyacını karşılamış ada sadece en güzel 
renklerin ve insanların değil, en güzel kokuların ve tatların da evi!

• Zanzibar egzotik bir cennet! Uçsuz bembeyaz kumlar, turkuaz renkli 

berrak deniz ve envai çeşit tropik meyve!

• Zanzibar uyandığınızda bile unutamayacağınız mükemmel bir rüya. 

Yüzyıllarca dünyanın baharat ihtiyacını karşılamış ada sadece en gü-

zel renklerin ve insanların değil, en güzel kokuların ve tatların da evi!

• Zanzibar Afrika’yı anlamak için de mükemmel bir başlangıç! Zengin ta-

rihi, zengin ve hareketli kültürü, sıcak insanları ile mükemmel bir ada. 

Modern dünya insanının içinde kaybolduğu tüketim kültürünün ve hız-

lı&stresli yaşamın aksine, tevekkül ehli mutmain insanların dingin ya-

şamına şahitlik edeceksiniz. Çünkü bu adada iki temel felsefe hüküm 

sürüyor: Hakuna Matata (Herşey olması gerektiği gibi) ve Pole Pole 

(Yavaşla)



FONKSİYONEL 
BESLENME NEDİR?

VÜCUDUMUZ, GIDA ALIMI AZALDIĞINDA İÇ 
EV TEMİZLİĞİNE BAŞLAMAK İÇİN ÖNCEDEN 

PROGRAMLANMIŞTIR. HÜCRELERİMİZİN 
KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME MEKANİZMASI 

OLAN OTOFAJİ DEVREYE GİRER VE YAŞLANMA 
SÜREÇLERİ YAVAŞLAR…

• Sağlığın korunmasında kişilerin eğitilmesi önceliklidir. 

• Kişi kendi durumu ile ilgili bilgi sahibi olur. 

• Fonksiyonel yaşamın ana hedefi kişiyi sağlığına önem vermesi 
konusunda eğitmektir. 

• Sağlıklı kalmak için temel gereksinimler; temiz hava, temiz su, güneş 
banyosu, hafif egzersiz, uyku, nefes, doğru beslenme ve maneviyattır. 

• Prensip şikâyet ile ilgilenmek yerine vücudun doğal savunma 
mekanizmalarını kuvvetlendirmektir. 

• Doğa tedavisi yaşı ve şikâyeti ne olursa olsun herkese yararlı olabilir ve 
önleyici olarak kullanılabilir.

N E D E N  Z A N Z İ B A R ?

# M A M A F R I C A

• Zanzibar egzotik bir cennet! Düşünsenize uçsuz bembeyaz kumlar, turkuaz 
renkli berrak deniz ve envai çeşit tropik meyve! 

• Zanzibar Afrika’yı anlamak için mükemmel bir başlangıç! Zengin tarihi, 
renkli ve hareketli kültürü, sıcak insanları ile mükemmel bir Afrika karması!

• Zanzibar okyanusun kraliçesi! Suyun üstü ayrı güzel altı ayrı. Tüpe hiç 
ihtiyaç duymadan dalabilir, inanılmaz resiflerde, milyonlarca balığın 
arasında yüzebilirsiniz!

• Zanzibar her an sürpriz dolu! Gece duvarlarınızı vuran dalgalar sabah 
kalktığınızda bir bakıyorsunuz 1,5 km ötede. Gelgitle okyanus çekildiğinde 
beyazlığı göz alan kumların üzerinde yalnızca rengârenk deniz kabukları 
ve denizyıldızları kalıyor!

• Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bir tarafta halk arasında dhow denilen 
uzun ahşap kayıkları sırtında taşıyarak denize ulaşmaya çalışan, bir 
taraftan gece tuttuğu balıkları açık arttırmayla satan balıkçılar… Bir 
tarafta rengârenk kıyafetleriyle deniz canlılarını toplamak toplamak için 
okyanusa doluşan kadınlar. Hayatın Zanzibar ritmine hayran kalacaksınız!

• Zanzibar uyandığınızda bile unutamayacağınız mükemmel bir rüya! 
Yüzyıllarca dünyanın baharat ihtiyacını karşılamış ada sadece en güzel 
renklerin ve insanların değil, en güzel kokuların ve tatların da evi!



Günümüzde artan çevresel kirlilik, kötü bes-
lenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam ile 
birlikte, toksinlerden arınma fikri daha el-
zem bir hale gelmeye başladı. Bu nedenler-
le vücutta biriken toksinleri atmak ve daha 
iyi hissetmek için çeşitli detoks yöntemleri 
tercih edilmektedir.

Detox:
• sebepsiz baş ağrıları,
• yorgunluk,
• kendini kötü hissetmek,
• solgun ve bozuk bir cilt,
• sindirim sistemi bozuklukları,
• uyku düzensizlikleri gibi birçok 

problemi çözmek veya hafifletmek için 
yapılabilmektedir. 



N E D E N  TA N Z A N Y A  ?

# M A M A F R I C A

• Tanzanya, her birisi birbirinden zengin milli parklarıyla safari 
destinasyonları arasında rakipsiz! Ülkenin dörtte biri milli park 
olarak koruma altına alınmış!

• Eşsiz bir Afrika ülkesi olan Tanzanya Afrika’nın beş büyüğü olarak 
da bilinen memeli hayvanların %20’sine evsahipliği yapıyor! 

• Sadece belgesellerde görebildiğiniz aslan, fil, leopard, çita, 
hipopotam, zürafa, gergedan ve adını bile bilmediğiniz yüzlerce 
hayvanın doğal hayatlarını izleyebileceksiniz! 

• Tanzanya 168 farklı Afrika kabilesine ev sahipliği yapıyor. Onlarla 
seyahatiniz boyunca, birbirinden farklı kıyafet ve yüz boyalarıyla 
yollarda karşılaşacaksınız ve hala avcılık ve toplayıcılıkla geçinen, 
nehirlerden su içen ve zamana direnen onlarca kabile sizi binlerce 
yıl öncesinin yaşamlarına götürecek. 

• Tanzanya’da Afrika tüm güzellikleriyle içinize dolacak. Kendinizi 
zamanın çok dışında bir tabloda, hiç olmadığınız kadar çocuk 
hissedeceksiniz! 

Berlin Winkel’s Akademi’de Naturapati ve Ber-
lin Charite Üniversitesi’nde Ebelik bölümlerin-
den mezun olduktan sonra Berlin’de homeopati, 
akubasi ve aromaterapi alanlarında uzmanlaştı. 
Türkiye’ye gelip Hipnoz, Yaşam Koçluğu ve Suda 
Doğum alanlarında eğitimler aldı.

Son iki yıldır Türkiye ve Almanya’da ulaşabildi-
ği kadar insana fonksiyonel yaşam, yani bilinç-
li tüketim ve sağlıklı besinler, holistik tıp, doğal 
doğum ve bebek bakımı, kişisel bakım ve doğal 
kozmetik, spor ve doğru nefes konularında eği-
timler düzenliyor.

(Program boyunca yerel uzmanlardan ve lokal 
doğal yaşam pratiklerinden istifade edilecektir.)

EĞİTMEN: 
DOĞAL YAŞAM UZMANI ESRA UYAR



N E D E N  M A M A F R I C A  ?

•	Mamafrica	turları	Afrika’nın	medeniyetlerin	beşiği	olduğuna	
inanır	ve	Afrika’yı	sever,	sevdirir.

•	Mamafrica	 turları	 ile	 turist	 gibi	 değil,	 yerel	 gibi	 gezersiniz.	
Halkla	kaynaşırsınız.	

•	Mamafrica	 turları	 sorumlu	 seyahat	 anlayışına	 uygun	
tasarlanır!	Seyahatiniz	ile	hem	Afrika’ya	hem	kendinize,	hem	
topluma	hem	de	doğaya	değer	katarsınız.

•	Mamafrica	 markası	 Assalam	 Vakfı’nın	 sosyal	 girişimidir	 ve	
MAMAFRICA	turlarından	elde	edilen	tüm	kar	Afrikalı	çocuklara	
eğitim	olanakları	ve	kadınlara	sürdürülebilir	geçim	kaynakları	
oluşturmak	için	kullanılır.

# M A M A F R I C A

Fonksiyonel yaşam programı bir çok Naturo-
pati konularına giriş yaparak temel prensipleri 
hayatlarınıza dahil etmenizi ve yaşam kaliteni-
zi arttırmanızı hedefler. Program 1 hafta olarak 
tasarlanmıştır. Program akışı aşağıda belirtildi-
ği gibi planlanmıştır.

PROGRAM AKIŞI



N E D E N  M A M A F R I C A  ?

•	Mamafrica	turları	Afrika’nın	medeniyetlerin	beşiği	olduğuna	
inanır	ve	Afrika’yı	sever,	sevdirir.

•	Mamafrica	 turları	 ile	 turist	 gibi	 değil,	 yerel	 gibi	 gezersiniz.	
Halkla	kaynaşırsınız.	

•	Mamafrica	 turları	 sorumlu	 seyahat	 anlayışına	 uygun	
tasarlanır!	Seyahatiniz	ile	hem	Afrika’ya	hem	kendinize,	hem	
topluma	hem	de	doğaya	değer	katarsınız.

•	Mamafrica	 markası	 Assalam	 Vakfı’nın	 sosyal	 girişimidir	 ve	
MAMAFRICA	turlarından	elde	edilen	tüm	kar	Afrikalı	çocuklara	
eğitim	olanakları	ve	kadınlara	sürdürülebilir	geçim	kaynakları	
oluşturmak	için	kullanılır.

# M A M A F R I C A

B A Ş L A Y A L I M  !

# M A M A F R I C A

Uçağınızın kalkış saatine uygun olarak akşam 
saat 18:00’de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 

kontuarında buluşuyor, pasaport ve bilet 
işlemlerinizin tamamlanmasının ardından 

Zanzibar’a hareket ediyoruz. Yaklaşık 7 saat 
sürecek uçuş sonrası sabahın ilk ışıklarıyla 

Zanzibar Uluslararası Havalimanına varıyoruz 
ve otelimize transferimiz gerçekleştiriliyor. İlk 

gününüzü dinlenmeniz, Afrika’yla kendi tarzınızla 
tanışmanız, yüzerek ya da civardaki köyleri 
gezerek değerlendirmeniz için size bıraktık.

• Yerleşme

• Oryantasyon 

• Kampüs, Bahçe ve Köy Gezisi

• Permakültüre giriş eğitimi

• Program hakkında bilgilendirme

• 6.30-7.30  Nefes ve Sabah Egzersizi

• 8.30-9.30  Kahvaltı

• 9.30-11.30 Koçluk, bilinçli farkındalık ve öz şefkat

• 11.30-12.30 Serbest zaman  / Okyanus yürüyüşü

• 12.30-13.30 Öğle yemeği

• 13.30-15.30 Workshop (Kendini tanıma, İnançlar)

• 15.30-16.30 Serbest Zaman

• 17.30-18.30 Nefes ve Zihin alanı 

• 18.30-19.30 Akşam yemeği

1. GÜN

2. GÜN



• 6.30-7.30   Nefes ve Sabah Egzersizi 

• 8.30-9.30   Kahvaltı

• 9.30-12.30 Doğu Sahillerinde Hidroterapi 

• 12.30-13.30 Öğle yemeği

• 13.30-16.30 Serbest zaman

• 16.30  Kampüse dönüş

• 17.30-18.30 Nefes ve Hipnotik gevşeme 

• 18.30-19.30 Akşam yemeği 

• 19.30-20.30 Workshop 

3. GÜN



• 6.30-7.30  Nefes, Sabah Egzersizi (Qigong)

• 8.30-9.30  Kahvaltı

• 9.30-11.30 Fonksiyonel beslenme

• 11.30-12.30 Serbest zaman

• 12.30-14.30 Workshop Detox 

• 14.30-15.30 Öğle yemeği 

• 15.30-16.30 Serbest Zaman

• 17.30-18.30 Nefes ve Hipnotik gevşeme 

• 18.30-19.30 Akşam yemeği

4. GÜN



• 6.30-7.30  Nefes, Sabah Egzersizi

• 8.30-9.30  Kahvaltı

• 9.30 -16.30 Tarihi taş şehir Stone town 
gezisi / Baharat Bahçeleri turunda 
Fitoterapiye giriş

• 16.30 Kampüse dönüş

• 17.30-18.30 Nefes ve Hipnotik gevşeme 

•  18.30-19.30 Akşam yemeği

5. GÜN



2 .  G Ü N 

# M A M A F R I C A

Turumuzun ikinci gününde sabah kahvaltısının 
ardından Nungwi’ye doğru yola çıkıyoruz. 

Zanzibar’ın en kuzey noktasında olan Nungwi 
berrak denizi ve bembeyaz kumsallarıyla yüzme 
ve güneşlenme için adadaki en popüler yer. 

Ama tabi ki biz berrak deniz ve kumsalla 
yetinmeyecek, tamamen geleneksel yöntemler 
ve aletler kullanılarak geleneksel tekne dhow’ları 
yaptıkları tersaneyi ve dev deniz kaplumbağalarıyla 
yüzme imkanı bulacağınız doğal deniz 
kaplumbağası akvaryumunu ziyaret edeceğiz. 

Bu turda yanınıza şort, terlik, havlu ve mayonuzu 
almanızı hatırlatmak isteriz. 

• 6.30-7.30  Nefes, Sabah Egzersizi         
• 8.30-9.30  Kahvaltı
• 9.30-11.30 Aromaterapiye Giriş
• 11.30-12.30 Serbest zaman
• 12.30-13.30 Öğle yemeği
• 13.30-15.30 Aromaterapi Workshop (Doğal 
      teropatik yağlar Hazırlama, Doğal Kozmetik)
• 15.30-16.30 Serbest Zaman
• 17.30-18.30 Nefes ve Hipnotik gevşeme 

• 18.30-19.30 Akşam yemeği

6. GÜN



• 6.30-7.30  Nefes, Sabah Egzersizi 
• 8.30-9.30  Kahvaltı
• 9.30-15.30 Tekneyle Adalar Turu, Tuzlu su       
    ormanları ve şnorkel 
• 16.00 Kampüse Dönüş
• 17.00-18.30 Kampüse veda sertifika töreni
• 18.30-19.30 Akşam yemeği
• 19.30-21.30 Farkındalıklı bir yaşama     
     merhaba- Kamp ateşinde kapanış çemberi

7. GÜN



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

• 7 gece 7 gün okyanus kenarındaki resortta 
    paylaşımlı (2 kişilik odalarda) konaklama 
• Sabah, öğle ve akşam yemekleri
• Tarihi şehir, Baharat bahçeleri, Tekneyle         
    adalar ve Tuzlu su ormanları, Doğu sahilleri 
    gezileri
• İçecek su



FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

• Uçak biletleri 
• Yurtdışı çıkış harcı ve Zanzibar’da kapıda 

alınacak vize (Yeşil pasaporta vize 
istenmemektedir.)

• Seyahat sigortası 
Kişisel ihtiyaçlar (Şahsi çamaşır hizmeti, 
internet hattı, ekstra içecekler, hediyelik 
harcamalar vs.)

ÖNEMLİ NOTLAR

• Serbest zamanlarda dileyenler ekstra masaj, 
kupa terapi, kına ve örgü gibi hizmetlerden fay-
dalanabilirler. 

• Okyanusta yüzme gibi aktivitelerden ötürü de-
niz kıyafeti, şapka, su geçirmez çanta, şnorkel, 
palet, güneş kremi gibi aksesuarları yanınızda 
getirmeyi unutmayın. 

• Afrika’ya geldiğinizi unutmayın, burada alışve-
riş imkanları oldukça kısıtlı. İlaç, sinek kovucu, 
dezenfektan ve şahsi özbakım ürünlerinizi ya-
nınızda getirin.

• Ödemenin yarısı kayıt esnasında, kalan yarısı 
Zanzibar’da check in sırasında tahsil edilecek-
tir. Bir hafta öncesine kadar vazgeçme halinde 
peşinatın %50’si iade edilir.



TUR TARİHİ 

• 28 Mart -4 Nisan 2021 

TUR FİYATI

• 770 USD (Öğrencilere ve sağlık personeline 
%20 indirim

• Çocuklara %50 indirim) 

KAMP HAKKINDAKİ SORULARINIZ İÇİN

• Whatsapp: +905458527146
• Mail: info@vassalam.org

• www.vassalam.org
• Mkunguni Village, Kizimkazi, Zanzibar


