ОБИКОЛНА ЕКСКУРЗИЯ

ТУНИС и остров Джерба
Полет от Варна

11.09 - 18.09
18.09 - 25.09
25.09 - 02.10

Човек в
двойна стая

Единична
стая

3-ти
възрастен

ДЕТЕ

1399 лева
1346 лева
1346 лева

1503 лева
1438 лева
1438 лева

1317 лева
1280 лева
1280 лева

1067 лева
1067 лева
1067 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна – Енфида – Варна
Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23
3 нощувки в Lella Baya Hotel 4* в Хамамет
2 нощувки в Sunconnect Djerba Aqua Resort Midoun 4* в Джерба
1 нощувка в Sun Palm Douz 4* в Дуз и 1 нощувка в Riadh Palms 4* в Сус
закуска, обяд и вечеря
Посещение на амфитеатъра Ел Джем
Обиколка на остров Джерба – посещение на Галела вилидж, Музея Галела, синагогата
La Gribha, Djerba Explore Park
Сафари с 4х4 автомобил до пустинята Сахара, с разглеждане на декорите на филма
Междузвездни войни и посещение на планински оазис Шебика
Обиколка на Матмата и Кайруан
Целодневна екскурзия: Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид с включен обяд.
Целодневна екскурзия: Кап Бон.
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ за 1000 лв. на човек
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Яздене на камила сред Сахара заплащане на място: 10 евро на човек.
АТВ – 17 евро на човек
Делтапланер при подходящи условия 24 евро на човек
Туристическа такса от 1 евро на човек на нощувка, заплаща се на рецепция.
Бакшиш от около 15 евро на човек за целия престой.
ПОЛЕТИ:
Варна– Енфида: 17:50 / 18:35 ч.
Енфида – Варна: 19:25 / 00:15 ч.

ПРОГРАМА
Ден 1 Излитане от летище Варна. Кацане на летище Енфида. Посрещане, трансфер и
настаняване в хотел Lella Baya 4* в Хамамет. Вечеря. Нощувка.
Ден 2 Закуска. Целодневна екскурзия до Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид:
Разглеждане на старата част на града, със старо, ориенталско сърце и калдаръмени
пътеки – Медината от XIII век ЮНЕСКO, където цари колоритната атмосфера, пропита
с аромати и загадъчност. Ще видим Източния пазар и ще разгледаме музея Бардо с
най-голямата колекция на римски мозайки в света- бужуто в тунизийското културно
наследсто. Обяд без включени напитки. След обяда тръгваме за античния Картаген перлата на Средиземно море, окъпан в лъчите на славата и величието, където ще
разгледаме руините на един от най – знаменитите градове на древността. Основан е,
според легендата, от финикийската кралица Елиса (известна като Дидо), успяла да
спаси себе си и част от богатството си, при падането на град Тир. Картаген е
възникнал като финикийска колония в 814 г. п.н.е., владял западното
средиземноморие в продължение на векове. Продължаваме с посещение на арт
градчето Сиди Бу Саид, вдъхновение в синьо-бяло с аромат на жасмин ЮНЕСКО.
Наричат градчето Тунизийския Монмартър, защото там художникът е властелинът на
изкуството. Свободно време за разходка из живописните улички, за да се насладите
на атмосферата в ориенталско кафене с наргиле и местен специалитет – зелен чай с
ментови листа и кедрови ядки, да закупите сувенири и характерното за региона кафе
от костилки от фурми с канела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3 Закуска. Целодневна екскурзия до Кап Бон. Нос Бон или полуостров Бон се
намира в североизточния край на африканското крайбрежие на Тунис. Килибия –
град, разположен на брега на морето. Разглеждане на Византийската крепост,
построена на върха на 150 м. висок скалист нос, с изглед към морето и града.
Екскурзията продължава към Керкуан - Руините на пунически Керкуан са обявени за
паметник на ЮНЕСКО. Днес това е най-добре запазените останки от финикийски град
на територията на Тунис. Разглеждане на обекта, включително и на музея. Обяд в
ресторант с изглед към морето – сет меню, без включени напитки. Разглеждане на
пещерите / кариерите, от които както финикийци, така и римляни са добивали
скалните блокове за изграждане на Картаген. Екскурзията ще завърши с посещение
на винарна Бакхус с дегустация на регионални вина. Вечеря. Нощувка.
Ден 4 Закуска. Отправяме се към нашето приключение. Нашият маршрут ще ни
отведе до Ел Джем – където се намира най-добре запазения и най-голям амфитеатър
в Северна Африка и трети в света. Това е един от най-впечатляващите паметници на

световната история и именно той е послужил като декор за заснемането на
незабравимия Гладиатор на Ридли Скот. Ще имаме възможността да стъпим на
гладиаторската арена, да бъдем на местата на публиката и дори да минем през
тунелите, от които са излизали дивите животни. Следва обяд с местна кухня и
продължаваме към Габес, посещавайки пазара за подправки. Следваща спирка е
остров Джерба. Настаняване и вечеря в Sunconnect Djerba Aqua Resort Midoun 4*.
Нощувка.
Ден 5 Закуска. По време на престоя си на остров Джерба ще имате възможност да
обиколите забележителностите на Джерба. Това е най-големият средиземноморски
остров на Африка. Площта му е 514 км². Повърхността на острова е равнинна.
Населението е 139 517 души. Има 3 града: Хумт Сук с около 65 000 жители, Мидун 50
000 и Ажим 24 000. На острова днес живеят главно араби и бербери, а
съществувалата много векове голяма еврейска общност практически напълно е
преселена във Франция и Израел през втората половина на XX век. Днес островът е
свръзан с континенталната част на страната чрез 7 километров пътен участък, който е
бил изграден от древните римляни. Ще посетим берберското селище Гелала,
известно със своите глинени съдове, от където реално идва и името му – грънчари. В
близост е и музея на Гелала, съхранил духа на местните обичаи, показващ
традиционната сватбена церемония и др. След това ще посетим една от най-старите
синагоги La Gribha в еврейското селище на Джерба. След обяд ще се забавляваме в
известния Djerba Explore Park, известен с фермата си от 400 крокодили. Има
разнообразие от магазини и кафенета за отдих и развлечение. Вечеря. Нощувка.
Ден 6 Закуска. Отправяме се към Матмата – най-известното селище на автентичните
тунизийци, Берберската столица на Тунис, където ще имаме уникалната възможност
за достъп до интимното пространство на местните жители, ще имаме уникалната
възможност да посетим част от подземните им жилища. Матмата става особено
популярно, след като през 70-те години тук е заснета част от трилогията
Междузвездни войни. От тогава насам туристическият поток не спира. По тези земи
Индиана Джоунс търси из околните пещери изчезналия кивот. Пустинята до Матмата
е и романтичният фон на Английския пациент. Следва обяд в берберски ресторант с
традиционно меню от пилешко и кус кус без включени напитки. След това ще се
отправим към оазисът Дуз – известен като Вратата на пустинята, разположен сред
оазис от финикови палми, отвъд който следват хиляди километри убийствена,
безразлична към човека пустош. Тук започва поредното приключение: яздене на
камили, каране на АТВ-та или летене с делтапланер. Липсват думи да се разкаже
емоцията и величието на природата, просто трябва да се преживее. Настаняване в
хотел Sun Palm 4*. Вечеря. Нощувка

Ден 7 След ранна закуска се отправяме към пресъхналото солено езеро Шот Ел
Джерид, познато на света с невероятната картина, която се създава при изгрев
слънце и с уникалните си миражи. Според преданието, Фата Моргана е фея, живяла
на морското дъно и примамвала с призрачни видения пътешествениците. Разбира се
има и научно обяснение. Според изследователите, това е сложно оптично явление,
при което далечни обекти, се появяват по изкривен начин на небето. Тръгването е
много рано, за да може да се насладите на незабравимия изгрев точно по средата на
езерото. Продължаваме към Тозьор – единствения град – оазис, където са си дали
среща всички пустинни ветрове и въпреки усилието им, все още не са го затрупали с
пясък. В Тозьор има над 300 000 финикови палми, от които се произвеждат
висококачествени фурми под марката Деглет Hyp, познати в цял свят. Тук се добива
един от най-красивите сувенири в света – пустинната роза - кристализирал пясък във
формата не цвете, късче от пустинята за спомен, което ще ви грабне сърцето. Следва
едно незабравимо преживяване с джипове насред пустинята. Шофьорите карат с 80100 км/ч. през пресечен терен, изкачват се и се спускат по 30 градусови наклони на
пясъчни дюни с фин пустинен пясък. Състезават се един с друг и се опитват се да ни
накарат да се почувстваме като участници в ралито Париж-Дакар. Ще посетим
изключително красивия планински оазис Шебика - ценно бижу в суровата пустиня,
скътан в средата и огрян от парещите слънчеви лъчи, оазисът е наричан още Замъкът
на слънцето. Ще имате възможност да видите как в пустинята извира вода хладна и
годна за пиене, образува поточе дори с малък водопад. Място, където са снимани
кадри от филма Английският пациент. Следва вкусен обяд без включени напитки в
района на Гафса. След обяда ни предстои посещение на Кайруан – четвъртият по
святост град за мюсюлманите. Казват, че ако нямаш пари да посетиш Мека, Медина
или Йерусалим, трябва поне 7 пъти в живота си да дойдеш в Кайруан ЮНЕСКО. Тук ще
видим голямата и най-стара джамия в Африка – Окба един от шедьоврите на
ислямската архитектура. Освен като свещен град, Кайруан е известен с
производството на ръчно тъкани килими и със сладкишите си с фурми. Девойката от
Кайруан трябва сама да изтъче килим, преди да мине под венчило. Следващото
посещение е на водния обект Аглабид, където два големи басейна и няколко
цистерни са се запазили през вековете, след като са служили през десетилетията за
подпомагане на оскъдните ресурси за питейна вода. Настаняване в хотел Riadh Palms
4*. Вечеря. Нощувка
ДЕН – 8 Закуска. Свободно време. Трансфер до летище Енфида за полет до София.
Продължителност на трансфер – около 1 час.

