Wycieczki z Tunezji Kontynentalnej:
SAHARA (wycieczka 2-dniowa)
1 dzień
Wyjazd z hotelu wcześnie rano. W programie przewidziano zwiedzanie EL Jem, słynącego z monumentalnego amfiteatru z III w. p.n.e. Mijając drugie największe miasto Tunezji, Sfax, kierujemy
się na południe, gdzie poczujemy pierwszy oddech Sahary. Kolejnym punktem jest Matmata, gdzie
znajdują się podziemne jaskinie zamieszkane przez Berberów – rdzennych mieszkańców Tunezji,
zwanych często Troglodytami. Większość podziemnych jaskiń jest do dziś zamieszkana, dlatego
zwiedzanie tych domów ma charakter autentyczny. Tu również czeka nas obiad w berberyjskiej
restauracji. Następnie dotrzemy do Douz, nazywanej bramą Sahary – typowej oazy pustynnej.
Czeka nas przejażdżka na wielbłądach (fakultatywnie) w strojach ludzi Sahary po piaszczystych
wydmach. Nocleg i kolacja w hotelu.
2 dzień
W tym dniu czeka nas przejażdżka do Tozeur przez słone jezioro Chott El Jerid - największe słone
jezioro Afryki. Zrobimy krótki postój na środku jeziora, aby poczuć bezkresną rozległość Sahary.
Za jeziorem leży już obszar Jeridu z najsłynniejszymi oazami Tozeur i Nefta. Następnie przesiadamy się do samochodów terenowych (fakultatywnie), w których poczujemy klimat rajdu Paryż –
Dakar pędząc przez pustynię do miasta zwanego Ong Jemel oraz do miejsc, w których Georg Lucas kręcił kultowe „Gwiezdne wojny”. Dojedziemy również do czarujących górskich oaz – Chebika i
Tamerza. Do Metlaoui dotrzemy na obiad. Potem kierujemy sie przez Gafse do Kairouan, zwanego
często czwartą stolicą islamu, gdzie będzie czas wolny na zdjęcia przy meczecie, zwiedzanie wystawy dywanów i zakup pamiątek. Wieczorem, pełni wrażeń, wrócimy na kolacje do naszych hoteli.
Cena: ok. 175 TND + 65 (jeepy + wielbłądy)
TUNIS – KARTAGINA – SIDI BOU SAID
Wyprawa do stolicy Tunezji – Tunisu, w którym czeka Państwa spacer po uliczkach Medyny (Starego Miasta) wpisanej na listę UNESCO. Podczas wycieczki udają się Państwo także do Kartaginy, założonej w 814 roku p.n.e., gdzie będzie można podziwiać unikatową kolekcję rzymskiej historii sztuki w muzeum archeologicznym na Wzgórzu Byrsa. Zobaczą Państwo także ruiny Term
Antoniusza, co pozwoli przenieść się w czasy rzymskie. Kolejno wizyta w Sidi Bou Said – przepięknym, biało-niebieskim miasteczku o architekturze mauretańskiej, zwanym również miasteczkiem artystów i malarzy.
Cena: ok. 80 TND (w cenie obiad)
BALLADA PO MORZU
Romantyczny rejs łodzią piracką w pełne morze z przystankami na kąpiel. W czasie rejsu serwowane będą lekkie przekąski i napoje orzeźwiające.
Cena: ok. 30 TND (w cenie lunch)

LASER SHOW (ALZAHRA SHOW)
Ciekawy program składający się z 2 punktów: wieczoru folklorystycznego w Kazbie połączonego z
biesiadą, tańcami, degustacją miejscowego wina i kolacją, kolejnym punktem imprezy jest pokaz
laserowy z cyklu światło i dźwięk w amfiteatrze, połączony z animacją obrazów przedstawiającą
dzieje Tunezji od czasów Kartaginy.
Cena: ok. 75 TND
KARAWANA
2,5 godzinna przejażdżka na wielbłądach, podczas której będziecie mieli Państwo szansę na degustację chleba arabskiego.
Cena: ok. 40 TND
FRIGUIA + DELFINARIUM
Spacer po zoo o powierzchni 36 ha, gdzie można podziwiać 59 gatunków zwierząt afrykańskich.
Poruszają się one po dużych wybiegach. Następnie odbędzie się pokaz tańca lwów morskich i niezapomniane show z delfinami!
Cena: ok. 85 TND
Powyższa lista wycieczek ma jedynie charakter informacyjny i w świetle prawa nie stanowi oferty handlowej
Biura Podróży EXIM TOURS POLSKA. Szczegółowych informacji o wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez naszego kontrahenta lokalnego udziela rezydent na miejscu. Wyżej podane ceny są orientacyjne
i mogą ulec zmianie.

Wycieczki z Djerby:
MATMATA – DOUZ (calodniowa wycieczka)
Wycieczka autokarowa na kontynent i poznanie Sahary, jako pustyni skalistej – hamady i typowej
pustyni piaszczystej - ergu. W programie przejazd przez berberyjską wioskę Tamezret oraz zwiedzanie typowego gospodarstwa. Następnym przystankiem jest Douz skąd wyruszymy karawaną w
głąb
Sahary. W drodze powrotnej obiad w Matmacie, gdzie będziemy mogli rozkoszować się przysmakami tunezyjskimi (napoje dodatkowo płatne). Wydrążone w skałach domy w miasteczku Matmata,
każdego roku przyciągają rzesze turystów. Wszystko to za sprawą kultowego filmu „Gwiezdne
wojny”. Sceny te kręcone były w hotelu Sidi Driss, który obejmuje 5 wydrążonych w skale dziedzińców. Można zobaczyć tu również pozostałości po planie filmowym.
Cena ok. 45 Eur, dzieci 2-12 lat ok 25 Eur (hotele Djerba)
Cena ok. 50 Eur, dzieci 2-12 lat ok. 27 Eur (hotele Zarzis)

DOOKOŁA WYSPY – (wycieczka półdniowa)
Zwiedzanie najciekawszych zakątków Djerby. Przejazd do miejsca El Kantara, gdzie rozpoczyna
się rzymska grobla łącząca wyspę z kontynentem. Wizyta w miasteczku Guellali, które nazywane
jest miasteczkiem garncarzy, wizyta w muzeum tradycji muzułmańskiej oraz wytwórni ceramiki.
Następnie wizyta w najstarszej Synagodze w Afryce Północnej – El Griba, przejazd do stolicy wyspy – Houmt Souk, czas wolny. Powrót do hotelu.
Cena ok. 20 Eur, dzieci 2-12 lat ok. 10 Eur (hotele Djerba)
Cena ok. 25 Eur, dzieci 2-12 lat ok. 12 Eur (hotele Zarzis)

SAHARA - 2 dni
Dzień 1
Wycieczkę rozpoczynamy przejazdem do Matmaty, gdzie znajdują się podziemne jaskinie zamieszkane przez Berberów - rdzennych mieszkańców Tunezji. Kolejno zwiedzanie jednej z jaskiń zamieszkiwanej przez berberyjską rodzinę. Następnie dotrzemy do Douz, gdzie będzie czekał na nas
obiad. Po obiedzie odbędzie się przejażdżka na wielbłądach w strojach ludzi Sahary, po piaszczystych wydmach. W drodze powrotnej będziemy mieli okazję zatrzymać się przy słonym jeziorze Chott El Jerid, które jest największym słonym jeziorem Afryki. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
Dzień 2
W tym dniu czeka nas przejażdżka jeepami, podczas której poczujemy klimat rajdu Paryż - Dakar,
pędząc przez pustynię do miejsca, gdzie George Lucas kręcił kultowe Gwiezdne Wojny. Dotrzemy
również do czarujących górskich oaz - Chebika i Tamerza. W drodze powrotnej obiad w Touzeur.
Po obiedzie powrót na Djerbę.

Cena ok. 80 Eur, dzieci 2-12 lat ok. 40 Eur (hotele Djerba)
Cena ok. 85 Eur, dzieci 2-12 lat ok. 40 Eur (hotele Zarzis)

STATEK PIRACKI
Zapraszamy na przygodę pirackim statkiem, po której w naszej pamięci pozostaną niezapomniane
wrażenia zarówno u dzieci jak i dorosłych. Po śniadaniu przejazd autokarem do portu Houmt Souk.
Wypłynięcie statkiem na półwysep Różowych Flamingów. Podczas rejsu liczne animacje: zarzucanie sieci rybackiej, makijaż piracki dla dzieci, zdjęcia z piratami. Szczęśliwcy mogą spotkać delfiny. Pobyt na złocistej plaży półwyspu, kąpiele w morzu oraz plażowanie. Obiad w namiocie z
bambusa. Następnie program artystyczny - skecze w wykonaniu piratów. Powrót statkiem do portu.
Przejazd autokarem do hotelu w godzinach wieczornych.
Cena ok. 25 Eur

FARMA KROKODYLI
Zapraszamy na wspaniałą przygodę dla rodzin z dziećmi, podczas której można zobaczyć krokodyle wylegujące się nad brzegiem terrarium. Wycieczka odbywa się 3 razy w tygodniu (środy,
piątki lub niedziele). Wyjazd z hotelu w godzinach popołudniowych (taxi ok. 10 DT). Program
zwiedzania składa się z 3 punktów: muzeum islamu, wioska berberyjska oraz baseny z krokodylami
(karmienie odbywa się o godz. 17:00). Przy basenach znajduje się wylęgarnia krokodyli – Crocodile Babies. Obiekty można zwiedzać w dowolnej kolejności.
Cena ok. 15 Eur
Powyższa lista wycieczek ma jedynie charakter informacyjny i w świetle prawa nie stanowi oferty
handlowej Biura Podróży EXIM TOURS POLSKA. Szczegółowych informacji o wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez naszego kontrahenta lokalnego udziela rezydent na miejscu.
Wyżej podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

