NEW BALKAN TOURS
ТУНИС от А до Я 2018 г.
Директни чартърни полети до Енфида
23.05 – 04.07 и 29.08 – 07.11 – всяка сряда
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база закуска, обяд
и вечеря, с включени летищни таксил
1 дете / 2-12
Човек в
Единична
3-ти
настанено с
ЛЕВА
двойна стая
стая
възрастен
двама
възрастни
29.08 – 05.09
1270
1380
1170
1100
05.09 – 12.09
1250
1400
1160
1080
12.09 – 19.09
1220
1340
1120
1070
19.09 – 26.09
1230
1400
1140
1060
26.09 – 03.10
1210
1370
1120
1040
03.10 – 10.10
1210
1280
1160
910
10.10 – 17.10
1160
1240
1120
870
17.10 – 24.10
1080
1200
1080
830
24.10 – 31.10
1060
1180
1060
810
31.10 – 07.11
1060
1180
1060
810

Пакетните цени включват:
самолетен билет София – Енфида – София с включени летищни такси
трансфери летище – хотел – летище
Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23
1 нощувка в El Mouradi Gammarth 5* в Тунис
1 нощувка в Golden Tulip Taj Sultan 5* в Хамамет
1 нощувка в Kasbah Kairouan 5* в Кайруан
2 нощувки в Ras El Ain Tozeur 4* в района на Тозьор
1 нощувка в Sun Palm Douz 4* в Дуз
1 нощувка в El Mouradi Palace Sousse 5* в Сус
7 закуски, обяда и вечери
Обиколки на столицата Тунис, Сиди Бу Саид, Картаген, Дуга, Кайруан, Тозьор, Матмата
медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс с ДЗИ
Пакетните цени не включват:
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Разходка с 4х4 автомобил до оазис Тозьор и солено езеро Шот Ел Джерид – 60 лева на
възрастен / 30 лева на дете
Разходка с 4х4 автомобил до пустинята Сахара, с разглеждане на декорите на филма
Междузвездни войни – 60 лева на възрастен / 30 лева на дете
Яздене на камила сред Тунизийската Сахара – 30 лева на възрастен / 15 лева на дете
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани
с параметри 450$/ тон и 1 евро = 1.15 долара
Общинска такса – около 1 евро на човек на нощувка. Заплаща се самостоятелно от всеки
на рецепция
Бакшиш от около 10 евро на човек за целия престой, които се заплащат на място.
Резервации:
Депозит 350 лв при резервация. Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: 100 лв
от 60 до 31 дни: 350 лв
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa
Полетно разписание:
Авиокомпания: Bulgaria air
София – Енфида: 07:05 / 08:20
Енфида – София: 09:10 / 12:20
ПРОГРАМА
ДЕН – 1 / София - Тунис
Излитане от летище София с чартърен полет София – Енфида. Кацане на летище Енфида.
Посрещане, трансфер и настаняване в хотел El Mouradi Gammarth 5* или подобен в
столицата Тунис, най-големият метрополис на страната. Вечеря. Нощувка.
ДЕН – 2 / Тунис - Сиди Бу Саид – Картаген
Закуска. Първата част на деня е посветена на екскурзия до живописния Сиди Бу Саид.
Селото е известно със своите бели стени, сини прозорци и врати и ослепителен изглед
към Средиземно море, на над 100 метра височина. Следващата ни спирка е в района на
Картаген, разположен на великолепно крайбрежие. Въпреки, че древният град е бил
унищожен от римляните, в днешно време могат да се видят разкопки на домове, бани и
канализационни системи. Другият значителен обект в района е Амфитеатърът от
Картаген, построен към 1-ви век и по-късно възстановен от римляните. Театърът днес е
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домакин на около 30000 посетители на годишния Международен музикален фестивал в
Картаген. След обяд ще се отправим към центъра на столицата Тунис, за да посетим
Националния музей на Бардо, известен с богатата си колекция от мозайк. Посещението
на Тунис ще завърши е разглеждане на старата част на града – Медината. Трансфер и
настаняване в хотел Golden Tulip Taj Sultan 5* в Хамамет. Вечеря. Нощувка.
ДЕН – 3 / Дуга - Кайруан
Закуска. През този ден от обиколката на Тунис ще посетим още един от известните
археологически обекти – Дуга, най-добре запазеният малък римски град в Северна
Африка. Представлява археологически комплекс-резерват, състоящ се предимно
от древноримски архитектурни останки. Той е част
от Световното историческо
наследство на ЮНЕСКО. В комплекса има наследство от различни цивилизации сред
които римската, пунинската и византийската. Най-значимите му паметници са Капитолия
и театърът. След обяд ще се отправим към ислямската столица - Кайруан. Трансфер и
настаняване в хотел Kasbah Kairouan 5* в Кайруан. Вечеря. Нощувка.
ДЕН – 4 / Кайруан
Закуска. Сутринта ще посетим Голямата джамия в Кайруан, разположена в средата на
главната Медина. Построена от арабския генерал Учи Ибн Нафи през 670 г. Мястото
привлича хиляди посетители със своята великолепна архитектурна и духовна стойност.
Следваща наша спирка е Аглахбидската водна площадка, където два големи басейна и
няколко цистерни са оцелели в продължение на векове, след като са служили в
продължение на десетилетия за питейна вода. След обяд обиколката ни се насочва на
юг, през Гафса, за да стигнем до Тозьор, градът на Палмовите дървета. Трансфер и
настаняване в хотел Ras El Ain Tozeur 4*. Вечеря. Нощувка.
ДЕН - 5 / Тозьор / Шот Ел Джерид / Сахара
Закуска. Свободно време в хотела за почивка или допълнителни екскурзии по желание и
срещу доплашане:
•
Разходка с 4х4 автомобил до Тозьор – единствения оазис, където има над 300 000
финикови палми. След това ще продължим до пресъхналото солено езеро Шот Ел
Джерид, известно с уникалните си миражи.
Връщане в хотела за обяд. Свободно време или екскурзия по желание:
•
Разходка с 4х4 автомобил до декорите на филма Междузвездни войни,
разположен в средата на пустинята Сахара. Вечеря и нощувка в хотел Ras El Ain Tozeur 4*.
ДЕН - 6 Тозьор / Дуз
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Закуска. Кратка панорамна обиколка на Тозьор, по време на която, от автобуса, ще
видим центъра на малкия град и ще забележим различния архитектурен стил на
фасадите на къщите. След това ще преминем през най-голямото солено езеро в страната,
Шот Ел Джерид, с изключителен, безкраен изглед на бели и понякога розови миражи.
Отправяме се в посока Дуз, за да се настаним в хотел Sun Palm Douz 4*.
Обяд. Свободно време или по желание и срещу допълнително заплащане:
•
Яздене на камила сред Тунизийската Сахара. Вечеря и нощувка.
ДЕН – 7 Матмата / Сус
Закуска. Първата наша спирка на този ден е в старото село Матмата. Районът съдържа
една от най-добре запазените, все още обитавани, троглодити къщи, издълбани от
тунизийски бербер. В Матмата ще видим и вторият декор на филма Междузвездни
войни. Следващата ни спирка е в село Ел Джем, дом на римския амфитеатър Ел Джем,
вторият по големина римски амфитеатър. Построен преди около 18 века днес е
изключително добре запазен. Използван предимно за зрителски събития, а именно
гладиаторски битки. В Ел Джем ще останем за обяд, след което ще се отправим към Сус –
последна наша спирка преди отпътуването ни за България. Вечеря и нощувка в хотел El
Mouradi Palace Sousse 5* в Сус.
ДЕН – 8 / Отпътуване
Закуска. Трансфер до летище Енфида за полет до София.
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