NEW BALKAN TOURS
ТУНИС
С ПОЛЕТ ОТ ВАРНА

6 ALL + 1 FB
02.09-09.09
09.09-16.09
16.09-23.09
23.09-30.09

Човек в двойна
стая
1837 1499 лева
1813 1479 лева
1666 1369 лева
1666 1369 лева

Единична стая

3-ти възрастен

2179 1760 лева
2143 1732 лева
1923 1564 лева
1923 1564 лева

1700 1395 лева
1681 1380 лева
1563 1290 лева
1563 1290 лева

1-во дете 211.99 г.
1265 999 лева
1253 991 лева
1179 945 лева
1179 945 лева

Пакетните цени са в ЛЕВА на човек и включват:
Самолетен билет Варна – Джерба – Варна
Чекиран багаж 20 кг и ръчен багаж до 10 кг
6 нощувки на All Inclusive във Vincci Dar Midoun 4*
1 нощувка на пълен пансион в Golden Yasmin Ras El Ain Tozeur 4*
Открийте Джерба – обзорна екскурзия
Двудневна екскурзия с 1 нощувка в Сахара
Татуин – Шенини
Пиратски круиз Фламингов остров
Обиколка на Тозьор и Матмата
Разходка сафари с 4х4 автомобил до пустинята Сахара, с разглеждане на декорите на
филма Междузвездни войни
Посещение на оазис Чебика
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
Пакетните цени не включват:
Туристическа такса от 3 тунизийски динара на човек на нощувка. Заплаща се на
рецепция при пристигане
Бакшиши – 3 евро на човек на ден
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета
Цените са калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон.

ПРОГРАМА
ДЕН 1
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Варна – Джерба
Излитане от Варна с директен чартърен полет за остров Джерба. Кацане на летище
Джерба, където се носи аромат на жасмин и шепот на ориенталски приказки.
Посрещане, трансфер и настаняване в хотел Vincci Dar Midoun 4*. Продължителност на
трансфера – около 30 минути.

ДЕН 2
Обзорна екскурзия Открийте Джерба
Римски останки, столицата на острова и крокодили – тази екскурзия би могла да бъде
обобщена с една дума – Джерба. Ще спрете в столицата Хумт Сук, в глиненото селище
Гуелала, синагогата Ла Гриба и ще приключите в Джерба Експлор – най-голямата ферма
за крокодили в цялото Средиземноморие. По време на пътуването ще се насладите на
древна архитектура и на вкусен обяд. Екскурзията започва с фотопауза на древен
римски път, нисък каменен мост от I век от нашата ера. Продължаваме за Гуелала, за да
се насладим на известния център за глина и керамика. Ще имате възможност да си
купите от известните теракотени купи и други сувенири в магазините, както и да научите
нещо повече за берберския начин на живот. Следващата спирка е Гриба – най-старата
синагога в Тунис. След като се възхитим на стотиците декоративни сини плочки и арки,
продължаваме към Хумт Сук – столицата на Джерба. Разходка в лабиринта от улици и
пазари и потапяне в атмосферата. Следва обяд и посещение на Джерба Експлор парк –
най-голямата ферма за крокодили в цялото Средиземноморие с над 400 нилски
крокодила.
ДЕН 3
Двудневна екскурзия с 1 нощувка в Сахара
Има толкова различни видове пустиня в тунизийска Сахара – пясъчна, солена и
камениста… и са нужни два дни, за да се видят. Първият ден започва с посещение на
пазара в Ел Хамма и продължава към Шот Ал Джерид – най-голямото солено езеро в
Африка. Пристигане в Тозьор, обяд и настаняване в хотел. Следобед 4х4 пътуване до
планинския оазис Чебика-Тамерза.
ДЕН 4
Посещение на медината на Тозьор, преди да се отправите към пясъчната пустиня на Дуз.
Обяд и отправяне към лунния пейзаж на Матмата и Сиди Идрис, известни от филма
Междузвездни войни. Връщане в Джерба.
ДЕН 5
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Татуин – Шенини
Римски мост – солено езеро до Зарзис – пясъчна дюна – Шенини – пазарът на Татуин –
Ксурс – Джерба. По време на тази екскурзия ще откриете пустинята на Тунис от гледната
точка на берберите. Ще стъпите в Ксурс – древна крепост на тунизийските бербери,
където са намирали убежище и спасение по време на инвазия на различни номадски
племена. В днешни времена това е атракция за множество туристи. В цената е включен
обяд.
ДЕН 6
Напуснете остров Джерба за един забавен ден със средиземноморски круиз. Опънете
платна към Фламинговия остров на борда на пиратски кораб и на фона на музикален
съпровод на брега. Ще имате достатъчно време за плуване и шнорхелинг. Като
допълнение е включена и вкусна храна. Накратко, обещава се страхотно приключение
върху вълни! На борда на реплика на пиратски кораб, приключението започва с
момента на отплаване. Седнете на палубата и наблюдавайте шоу със саби или се
отдайте на риболов, пътувайки към Фламинговия остров. Гледките, които Ви очакват, са
специални: бял пясък, сламени колиби и плитки синьо-зелени води. Само корабът да
пусне котва и можете да правите каквото желаете – да плувате, да се разположите на
брега или да изпиете напитка на сянка, докато ритмите на местни островни музиканти
Ви забавляват. Следва обяд с включени безалкохолни напитки, след което отново ще
можете да поплувате преди обратния път.
ДЕН 7
Свободно време за плаж и забавления.
ДЕН 8
Джерба – Варна
Трансфер до летище Джерба за полет до Варна. Продължителност на трансфера – около
30 минути.

Тунис - ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Посолство на Република България в Тунис
Адрес: 5 Rue Ryhane, Cité Mahrajène, 1082 Tunis
Телефон: +216 71 798 962, Дежурни телефони в извънработно време: +216 29 835 428,
Е-mail: Embassy.Tunis@mfa.bg
Работно време: 8.00 - 16.30 ч.
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Консулска служба:
Адрес: 5 Rue Ryhane, Cité Mahrajène, 1082 Tunis - P.O.Box 6
Телефон: +216 71 798 962 ; +216 71 800 980, Телефон за информация по консулски
въпроси: +216 71 785 790
Дежурен телефон в извънработно време:+216 29 835 428, Факс: +216 71 791 667
Работно време: 08:00 – 16:30 h
Тунис - валута
Валутата, която се ползва в Тунис е Tunisian Dinar с ориентировъчен обменен курс от 1
лев = 1.57 Tunisian Dinar. Парите на Тунис могат да предизвикат много интересни
впечатления. Първото нещо, което изненадва туристите е, че в 1 динар има 1000
милима, а не 100, както сме свикнали. В ръцете си можете да държите монета от 1/2
динар. Според нашата логика трябва да имаме 500 милима, но тук монетата е 1/2 динар.
Също така интересна банкнота от 30 динара, такава необичайна деноминация в света
не се намира другаде. За да получите такава банкнота в ръцете си е едновременно
голямо щастие и нещастие в същото време. Неволята е, че тя е официално изтеглена от
обръщение, т.е. тя е само сувенир. Щастието е, че е рядко срещана, почти
колекционерска. В някои магазини цените са посочени в милими, което поставя
туристите в шок. Представете си ситуацията, в която в магазина виждате цената за една
сода - 1,700 разбирате, че в джоба ви няма толкова много пари, дори след като сте
обменили 100 долара за динари. В Тунис монетите са много интересни – например
монета 1 динар се намира в няколко дизайнерски варианта.
Какви пари да вземете с вас? Вземете долари или евро. Тези валути могат да се обменят
във всяка банка или обменно бюро. Обменният курс е почти един и същ навсякъде,
нормално е, че на летището, той е най-неизгоден. За обмяна в банката или в пощенската
служба ще ви е необходим паспорт. В хотела обикновена искат само номера на стаята.
В Тунис търговските операции са официално разрешени само в местна валута тунизийски динари. Отказът на търговците да вземат долари и евро изненадва много
туристи, свикнали с Египет и Турция, където туристите често дори не докосват местната
валута. В Тунис ще трябва да се занимавате с динари. Все пак има търговци, които ще се
съгласят да вземат евро или долари, но можете да бъдете сигурни, че курсът няма да
бъде изгоден.
Тунизийският динар НЕ Е конвертируема валута и подобно на Египет, в Тунис е
забранено да изнасяте валута!
При пристигане и купуване на местна валута, задължително запазете квитанцията, която
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ще получите при обмяната. Може да ви бъде поискана при заминаване!
На тръгване от страната обменете всичката местна валута в евро или долари –
тунизийците наистина ще се опитат да намерят всяка скрита монета в багажа ви.
Позволено им е да претърсят всичко, така че недейте да усложнявате нещата. На
територията на летището може да пазарувате с евро, долари и британски лири. В Тунис
се приемат плащания с кредитна карта. За всеки случай уведомете банката издател, че
ще посещавате Тунис. В противен случай картата може да бъде блокирана, заради
мерки за сигурност.
Моля, обърнете внимание! Обменът на пари между частни лица в Тунис е
престъпление. Наказание - лишаване от свобода до 3 години или голяма глоба. Не
сменяйте пари на ръка.
Банки
Банките в Тунис работят на кратък график. От 8-00 до 12-00, след това почивка, и от 1400 до 16-30. Разбира се, не всички банки работят точно по този график, но този начин на
действие може да се нарече типичен за тунизийските банки. Събота и неделя са
почивните дни. В Рамазан банките обикновено работят от 8-00 до 11-30.
Обмяна на валута в хотелите
Обикновено е възможно от 9-00 ч. до 18-00 ч. без прекъсване и без почивни дни.
Препоръчваме да внимавате да не обменяте големи суми наведнъж. Обменете парите
според нуждите и в малки количества. Ако искате да направите голяма покупка,
например, килим или бижута, използвайте кредитна карта. Всички магазини,
продаващи скъпи стоки, приемат кредитни карти. Ако магазинът за бижута не приема
кредитни карти, тогава самият той трябва да предизвика подозрение.
Обмяна на големи суми
Ако разменяте в банката сума, надхвърляща еквивалента на 5000 тунизийски динара,
банковият служител ще трябва да представи печат в паспорта при деклариране на
парите в митниците. Не забравяйте да декларирате големи суми, когато влезете в
страната.
Когато пазарувате
Задължително трябва да се пазарите. Ако не сте доволни от цената и си тръгнете,
тунизийските търговци тръгват след вас и любезно свалят още. Това е част от играта. Те
са любезни през цялото време и са добри психолози. Изгодно може да купите сребърни
бижута, берберска керамика, малки мозайки, многоцветни чанти и сакове от камилска
кожа, шалове и килими. Цените са много добри и си струва. Символът на Тунис е красиво
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букетче жасмин и се подарява за Добре дошли. Тук е мястото да си вземете различни
благовонни масла като арганово, пачули, мъск и др.
Бакшиши в Тунис
Бакшишите в Тунис са нещо без което няма да минете. Местните очакват от вас да
получат бакшиш за всяка услуга. Размерът му не е точно определен, но може да се
придържате към правилото за 10-те процента. Ако попитате някой на улицата да ви
упъти той ще очаква някакви дребни пари в замяна. В хотела може да попаднете в
неприятната ситуация - да ви покажат стаята и някой от персонала да ви чака на вратата
и да не излиза.
Щепсели и контакти в Тунис
Напрежението в електрическата мрежа на Тунис е 230V, при честота 50Hz. Щепселите и
контактите в Тунис са същите като в България.
Часова разлика между България и Тунис
Часовата разлика между Тунис и България е -2 часа.
Виза за Тунис:
При престой под 90 дни в Тунис не ви е нужна виза. Попълва се миграционна карта на
летище.
Религията в Тунис
Ислям - съобразявайте облеклото и поведението си с местната култура и традиции.
Движение по пътищата
Тунизийските шофьори не обичат много да спазват правилата на пътя и затова
движението не се организира по същия начин, по който сте свикнали в България.
Например в Тунис няма светофари, с изключение на централните улици на столицата.
Пешеходни пътеки тип зебра присъстват, но шофьорите не обръщат внимание на тях,
затова пък има множество лежащи полицаи. Полицията наблюдава трафика само в
стационарни постове. В Тунис има малко автомобили – 125 на хиляда жители.
Следователно властите стигат до извода, че сериозните мерки за безопасна
организация на движението просто не са необходими за страната. Бъдете бдителни по
пътя, особено ако сте с деца!
Не можете да пиете вода от чешмата
В Тунис чешмяната вода не се счита за питейна вода. В много случаи това не е
пълноценна прясна вода, а обезсолена морска вода. Тунис не гарантира безопасния
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химически състав на водата и отсъствието на вредни микроорганизми в нея. Не пийте
вода от чешмата, не рискувайте напразно! В заведенията на хотелите – барове и
ресторанти се продава бутилирана минерална вода около 1,5 - 2,5 динара, а обикновено
около хотелите има магазини, в които водата е дори по-евтина – около и под 1 динар.
Бъдете внимателни със слънцето
Тунис е южна и гореща страна, а слънцето е активно и коварно. В първите дни от престоя
ви е по-добре да ограничите излагането си на пряка слънчева светлина, особено до
обяд. И винаги използвайте слънцезащитен крем - за възрастни SPF 20 или по-високи,
за деца SPF 30 или по-високи.
Храна в стаята
В хотелите, работещи на база All Inclusive е забранено да се изнася храна от
ресторантите, но забраните рядко спират много от туристите. В горещ климат храната
бързо се влошава и може сериозно да навреди на здравето. Помнете "правило 6 часа".
Ако храната е приготвена преди повече от 6 часа, след това я изхвърлете, без да
мислите! Не рискувайте напразно, бюфетът скоро ще бъде отново зареден.
Не подценявайте алергиите
В Тунис туристите се срещат не само с морето и забележителностите, но и с набор от
цветове и хранителни съставки, с които по-рано не са се сблъсквали. Вземете със себе
си в Тунис лек за алергии. Бъдете внимателни в ресторанта, препоръчваме първо да
опитате всяко ястие в малки количества. И особено внимание към временни
татуировки, които се правят с къна. Редица са случаите, при които туристите разбират,
че имат алергия към тази смес, след като вече е поставена върху кожата, и
последствията не са приятни.
Не купувайте сувенири в първите дни на почивка
Тунизийските търговци майсторски преценяват новопристигналите туристи, защото за
тях това е приоритетна цел. Нашият съвет – пазете се от търговците в ранните дни и не
купувайте нищо, докато не се ориентирате в цените.
Не губете документи за обмяна на валута
В Тунис е лесно да се променят долари или евро за тунизийски динари, но обратният
обмен е много по-труден. Не губете квитанциите си! И по-добре да не променяте
валутата повече, отколкото ви е необходимо за пазаруване в магазините.
Миграционна карта на Тунис
Миграционната карта на Тунис е една от най-неразбираемите в света. Правилното
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попълване често предизвиква въпроси дори на онези туристи, които познават добре
английски език. Ще се опитаме да опишем нейните характеристики, ще дадем подробна
инструкция за дизайна на този документ.
И първият ни съвет: вземете с Вас химикалка в Тунис, за да попълните картата. Често в
зоните на пристигане на летищата, дългите опашки се получават от туристи, чакащи за
да получат писалка и да попълнят картата.
Две части от картата!!!
Миграционната карта на Тунис се състои от две части. Първата се нарича
"международна борда за кацане и слизане", тя е в горната част. Отдолу е втората част "карта за посетители на чуждестранно лице".
Каква е разликата между тези две части е мистерия. Обикновено картата е разделена
на две части - пристигане и заминаване. Първата(горна) част се взима от миграционната
служба на страната при пристигане, а втората - при заминаване. Моля, пазете
попълнената долна част – ще ви бъде поискана при заминаване!
Във всеки случай ви препоръчваме да попълните двете части наведнъж и да спестите
време.
Ще получите картата за миграция на летището след полета до Тунис. Това е друга местна
особеност - те никога не се раздават в самолета. Това важи не само за полетите от
България, но и за всички полети като цяло.
Попълване на карта за миграция на Тунис
Тунизийската миграционна карта съдържа надписи на английски, арабски и френски
език.
Трудностите за туристите започват с първата графика - "Име", "Първо име" и "Име на
момичето". Какво да пиша?
"Име" (1) пишем фамилно име.
"Първо име" (2) пишем име. Средното име в първата част на тунизийската миграционна
карта не участва. Името и фамилното име трябва да бъдат пренаписани точно както в
паспорта с латински букви.
"Моминско име" (3) е моминско име . Тя е предназначена само за жени и само ако сте
променили фамилното име след брака. Мъжете трябва да го оставят празни!.
"Дата и място на раждане" (4) е датата и мястото на вашето раждане. За датата на
раждане въпроси не възникват, но мястото на раждане причинява затруднения.
Туристите просто не разбират какво искат от тях: страна, град, адрес или всички заедно.
Напишете града на вашето раждане, това е по-лесно и по-бързо.
"Националност" (5) - това е гражданство. Просто напишете "Bulgaria"
"Професия" (6) е вашата професия.
"Passport Nbr или Identify card Nbr" (7) е номерът на вашия паспорт. Просто го копирайте
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от паспорта си.
"Дата и място на издаване" (8) е датата и мястото на издаване на Вашия чуждестранен
паспорт.
"Идване от / Към" (9) - превежда като "Откъде идвате от / Къде отиваш". Просто
напишете името на града на тръгване и пристигане. Например "София".
"Адрес" (10) е най-двусмислената графа, тъй като не е ясно какъв точно адресът трябва
да бъде написан. Английската дума "адрес" не обяснява нищо. Френската дума
"domicile" ни казва, че трябва да напишете домашния си адрес. Това означава, че трябва
да напишете адреса си у дома. На практика всички туристи написват тук името на техния
хотел в Тунис. Препоръчваме да правите точно това, че е по-лесно и по-бързо. Посочете
хотела от Вашия ваучер за пътуване.
В този момент първата част на миграционната карта на Тунис приключва и започва
втората част.
"Пълно име" (11) е пълното име. Напишете вашето име и фамилия. Не забравяйте за
европейската традиция да напишете първо име и после фамилно име.
"Моминско име" (12) е моминско име. Всичко е същото като (3).
"Дата и място на раждане" (13) е датата и мястото на раждане. Точно както в (4).
"Гражданство" (14) - гражданство. Повторете, както в стъпка (5).
"Адрес в Тунис" (15) е адресът на престоя Ви в Тунис. Тук трябва да напишете името на
вашия хотел. Адресът на хотела не е необходим, можете да го направите само с името.
"Паспортен номер или идентификационен номер на картата" (16) - номер на паспорта.
Всичко е както в (7).
"Дата и място на издаване" (17) е датата и мястото на получаване на чуждестранен
паспорт. Аналогично на (8).
Копия на документи
Това правило е валидно за всяка страна. Винаги е необходимо да правите фотокопия
предварително: чуждестранен паспорт, ваучери, билети и застрахователна полица. В
случай на загуба на оригинални документи, фотокопия ще бъдат полезни.
Тютюн и цигари
До 200 цигари, до 100 пурети, до 50 пури или до 400 грама тегло тютюн.
Алкохол
Можете да пренасяте: 1 бутилка до 1 литър силен алкохол над 25% или 2 бутилки до 1
литър със слаб алкохол до 25%.
Какво друго можете да импортирате свободно:
До 1 литър тоалетна вода или до 250 милилитра парфюм. Артикули за лична употреба -
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1 лаптоп или таблет, 1 фото или видеокамера, малка ютия, сешоар, електрическа
самобръсначка.
Внос на валута
Вносът на тунизийски динари е строго забранен. Тази валута е трудно да се намери
извън Тунис. Към контрола на валутата на границата властите на Тунис се отнасят много
сериозно, както и стриктният контрол на валутния контрол в страната. Ако внасяте
повече от еквивалента на 5000 динара, тогава декларацията е задължителна. Без
декларация тези пари не могат да бъдат върнати. Тези пари дори не могат да бъдат
прехвърлени в непарична форма по банкова сметка, тъй като служител на банката ще
изисква паспорт с печат върху декларацията за валута. Теоретично е необходим паспорт
с печат, който да изисква дори търговци за големи покупки, но те не го правят. Дори да
имате валута на стойност повече от 25 000 динара, без печат за деклариране, вече е
престъпление! Властите се борят с незаконните придобивки, корупция, трафик на
наркотици. Ако митническите служители открият ценна стока от туриста при напускане
на страната скъп килим, бижута от злато или нещо подобно, те може да поискат да
представят документи - печат върху обявяването на валута или извлечение от банката
за изтегляне на пари от сметка. Ще трябва да се докаже, че покупката е извършена с
легитимни пари. Печатът на валутната декларация е валиден за 3 месеца, след което
вече не е възможно да се изтегли валутата от страната!
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