NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА в ТУНИС
29 декември - 2 януари
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база All inclusive и НОВОГОДИШНА
ВЕЧЕРЯ, 4 нощувки.
Човек в
1-во дете
2ро
Единична
3-ти
ХОТЕЛИ
двойна
от 2 до 12 дете от
стая
възрастен
стая
год
2 до 12
Vincci Marillia 4*
969
1000
919
759
821
Concorde Marco Polo 4*
1015
1098
949
890
890
Sentido Phenicia 4*
1059
1116
939
Steigenberger Marhaba Thalasso 5*
1249
1300
1179
945
998
Пакетните цени включват:
Самолетен билет София - Енфида – София с авиокомпания Bulgarian air charter
Трансфери летище – хотел – летище
Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23 см
4 нощувки в избрания хотел на база All inclusive
Късен следобеден трансфер-екскурзия до центъра на Хамамет
Включена Ориенталска Новогодишна вечеря с шоу програма
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс с ДЗИ
Пакетните цени не включват:
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.
Общинска такса – при обявена такава от хотела. Заплаща се самостоятелно от всеки на
рецепцията на съответния хотел.
Авиокомпания: Bulgarian air Charter
София – Енфида: 13:45 ч. / 13:20 ч.
Енфида – София: 11:30 ч. / 17:05 ч.
Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване
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NEW BALKAN TOURS
Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид целодневна екскурзия
Цена: 60 евро на възрастен / 30 евро на дете
По време на тази екскурзия ще разгледаме старата част на града – Медината. Ще
посетим Източния пазар, музея Бардо – най-известния музей с антични мозайки в цяла
Африка. Обяд в изискания район Гаммарте в ресторант La tour Blanche. След обяда
тръгваме за античния град Картаген. Разглеждаме на римски бани и амфитеатър, както и
на останалите руини на един от най – знаменитите древни градове, след което ще
посетим Сиди Бу Саид – романтично място високо в гората, от което се открива
великолепна панорама на околността.
Разходна с пиратска лодка полудневна екскурзия
Цена: 30 евро на възрастен / 20 евро на дете
Не е нужно да сте собственик на лодка, за да се насладите на средиземноморския бриз.
Докато пребивавате на крайбрежната зона на Тунис, можете да се насладите на няколко
часа пътуване на борда на пиратска лодка, която ще ви отведе дълбоко в най-чистите
води. По време на което ще ви бъдат сервирани безалкохолни напитки и плодове.
Подгответе се за часове изпълнени с музика, танци и забавни игри. Насладете се на
плаването!
Ел Джем и Кайуран целодневна екскурзия
Цена: 62 евро на възрастен / 31 евро на дете
Ел Джем, вторият по големина римски амфитеатър. Построен преди около 18 века днес е
изключително добре запазен. Амфитеатърът е използван предимно за гладиаторски
битки и надпреварвания с колесници. Хиляди туристи идват тук всяка година, за да
изпитат част от тръпката да си на арена, в която лъвове и хора са се борели за живота си.
Амфитеатърът се разстила на внушителни размери дори и за наше време. Неговата
височина на места достига 30 метра, широчината му – 120, а неговата дължина – 150
метра. Посещение на Кайруан – духовен дом на всички тунизийци, като е четвъртият
най-свят град на исляма след Мека, Медина и Йерусалим. Тук ще посетим джамията
Окба, изградена през древността заедно със самия град. Тя е най-важният религиозен
център на територията на цял Тунис и един от най-старите храмове на исляма в цял свят.
Джамията има голяма молитвена зала и 35-метрово минаре. Ще видим още берберския
Мавзолей, водните находища на Агхлабидите и старата част на града – медината, в
списъка на световното културно и природно наследство.
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