
Welcome Meridiana Superior 4* - Островно приключение - 7 дни All
Inclusive на остров Джерба с полет от София
Подарете си бягство на остров Джерба - най-големият средиземноморски остров на Африка!
Екзотично място на няколко часа полет! Затворете очи и се пренесете на брега с фин пясък
под ярките слънчеви лъчи с полет от София!

Welcome Meridiana Superior 4*
Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: о-в Джерба, Тунис
Дати: 10.04.2023, 17.04.2023, 24.04.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023,
29.05.2023, 05.06.2023, 12.06.2023, 19.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 10.07.2023, 17.07.2023,
24.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023, 14.08.2023, 21.08.2023, 28.08.2023, 04.09.2023, 11.09.2023,
18.09.2023, 25.09.2023, 02.10.2023, 09.10.2023, 16.10.2023, 23.10.2023, 30.10.2023, 06.11.2023
Цена от: 1094 лв.

Таблици с цени
Стандартна стая - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive

Дата
Човек

в
двойна

стая

Единична
стая

Двама
възрастни
в двойна

стая

Един
възрастен

с дете
2-11.99

Един
възрастен
с две деца

2-11.99

Двама
възрастни

с дете
2-11.99

10.04.2023 stop stop stop stop stop stop
17.04.2023 stop stop stop stop stop stop
24.04.2023 stop stop stop stop stop stop
01.05.2023 stop stop stop stop stop stop
08.05.2023 1094 лв. 1094 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2875 лв. 2875 лв.
15.05.2023 1094 лв. 1094 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2875 лв. 2875 лв.
22.05.2023 1094 лв. 1094 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2875 лв. 2875 лв.
29.05.2023 1134 лв. 1134 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2957 лв. 2957 лв.
05.06.2023 1165 лв. 1165 лв. 2330 лв. 2330 лв. 3018 лв. 3018 лв.
12.06.2023 1351 лв. 1351 лв. 2702 лв. 2702 лв. 3467 лв. 3467 лв.
19.06.2023 1428 лв. 1427 лв. 2855 лв. 2855 лв. 3618 лв. 3618 лв.
26.06.2023 1465 лв. 1465 лв. 2930 лв. 2930 лв. 3694 лв. 3694 лв.
03.07.2023 1560 лв. 1559 лв. 3119 лв. 3119 лв. 3884 лв. 3884 лв.
10.07.2023 1579 лв. 1578 лв. 3157 лв. 3157 лв. 3922 лв. 3922 лв.
17.07.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
24.07.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
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31.07.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
07.08.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
14.08.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
21.08.2023 1692 лв. 1692 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4149 лв. 4149 лв.
28.08.2023 1556 лв. 1556 лв. 3111 лв. 3111 лв. 3876 лв. 3876 лв.
04.09.2023 1374 лв. 1374 лв. 2748 лв. 2748 лв. 3513 лв. 3513 лв.
11.09.2023 1374 лв. 1374 лв. 2748 лв. 2748 лв. 3513 лв. 3513 лв.
18.09.2023 1374 лв. 1374 лв. 2748 лв. 2748 лв. 3513 лв. 3513 лв.
25.09.2023 1260 лв. 1260 лв. 2520 лв. 2520 лв. 3285 лв. 3285 лв.
02.10.2023 1242 лв. 1242 лв. 2483 лв. 2483 лв. 3248 лв. 3248 лв.
09.10.2023 1242 лв. 1242 лв. 2483 лв. 2483 лв. 3248 лв. 3248 лв.
16.10.2023 1242 лв. 1242 лв. 2483 лв. 2483 лв. 3248 лв. 3248 лв.
23.10.2023 1242 лв. 1242 лв. 2483 лв. 2483 лв. 3248 лв. 3248 лв.
30.10.2023 stop stop stop stop stop stop

Стая с гледка море - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive

Дата
Човек

в
двойна

стая

Единична
стая

Двама
възрастни
в двойна

стая

Един
възрастен

с дете
2-11.99

Един
възрастен
с две деца

2-11.99

Двама
възрастни

с дете
2-11.99

10.04.2023 stop stop stop stop stop stop
17.04.2023 stop stop stop stop stop stop
24.04.2023 stop stop stop stop stop stop
01.05.2023 stop stop stop stop stop stop
08.05.2023 1177 лв. 1177 лв. 2354 лв. 2354 лв. 3042 лв. 3042 лв.
15.05.2023 1177 лв. 1177 лв. 2354 лв. 2354 лв. 3042 лв. 3042 лв.
22.05.2023 1177 лв. 1177 лв. 2354 лв. 2354 лв. 3042 лв. 3042 лв.
29.05.2023 1218 лв. 1218 лв. 2436 лв. 2436 лв. 3123 лв. 3123 лв.
05.06.2023 1249 лв. 1249 лв. 2498 лв. 2498 лв. 3185 лв. 3185 лв.
12.06.2023 1422 лв. 1422 лв. 2843 лв. 2843 лв. 3607 лв. 3607 лв.
19.06.2023 1467 лв. 1467 лв. 2934 лв. 2934 лв. 3698 лв. 3698 лв.
26.06.2023 1505 лв. 1505 лв. 3009 лв. 3009 лв. 3774 лв. 3774 лв.
03.07.2023 1600 лв. 1599 лв. 3199 лв. 3199 лв. 3964 лв. 3964 лв.
10.07.2023 1641 лв. 1641 лв. 3282 лв. 3282 лв. 4047 лв. 4047 лв.
17.07.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
24.07.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
31.07.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
07.08.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
14.08.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
21.08.2023 1891 лв. 1891 лв. 3782 лв. 3782 лв. 4547 лв. 4547 лв.
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28.08.2023 1721 лв. 1720 лв. 3441 лв. 3441 лв. 4206 лв. 4206 лв.
04.09.2023 1493 лв. 1493 лв. 2986 лв. 2986 лв. 3751 лв. 3751 лв.
11.09.2023 1493 лв. 1493 лв. 2986 лв. 2986 лв. 3751 лв. 3751 лв.
18.09.2023 1493 лв. 1493 лв. 2986 лв. 2986 лв. 3751 лв. 3751 лв.
25.09.2023 1357 лв. 1357 лв. 2714 лв. 2714 лв. 3478 лв. 3478 лв.
02.10.2023 1334 лв. 1334 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3433 лв. 3433 лв.
09.10.2023 1334 лв. 1334 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3433 лв. 3433 лв.
16.10.2023 1334 лв. 1334 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3433 лв. 3433 лв.
23.10.2023 1334 лв. 1334 лв. 2668 лв. 2668 лв. 3433 лв. 3433 лв.
30.10.2023 stop stop stop stop stop stop

Фамилна стая - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive

Дата
Трима

възрастни
в двойна

стая

Двама
възрастни
с две деца

2-11.99

Двама
възрастни
с две деца
2-11.99 и

0-1.99

Трима
възрастни

с дете
0-1.99

Трима
възрастни

с дете
2-11.99

Четирима
възрастни
в двойна

стая

10.04.2023 stop stop stop stop stop stop
17.04.2023 stop stop stop stop stop stop
24.04.2023 stop stop stop stop stop stop
01.05.2023 stop stop stop stop stop stop
08.05.2023 3353 лв. 4183 лв. 3348 лв. 3444 лв. 4280 лв. 4374 лв.
15.05.2023 3353 лв. 4183 лв. 3348 лв. 3444 лв. 4280 лв. 4374 лв.
22.05.2023 3353 лв. 4183 лв. 3348 лв. 3444 лв. 4280 лв. 4374 лв.
29.05.2023 3463 лв. 4306 лв. 3451 лв. 3555 лв. 4253 лв. 4514 лв.
05.06.2023 3546 лв. 4397 лв. 3527 лв. 3638 лв. 4233 лв. 4618 лв.
12.06.2023 4001 лв. 4955 лв. 3976 лв. 4103 лв. 4765 лв. 5208 лв.
19.06.2023 stop stop stop stop stop stop
26.06.2023 4184 лв. 5159 лв. 4147 лв. 4286 лв. 4949 лв. 5440 лв.
03.07.2023 4440 лв. 5443 лв. 4383 лв. 4542 лв. 5205 лв. 5761 лв.
10.07.2023 4542 лв. 5557 лв. 4478 лв. 4644 лв. 5307 лв. 5890 лв.
17.07.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
24.07.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
31.07.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
07.08.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
14.08.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
21.08.2023 5156 лв. 6239 лв. 5047 лв. 5258 лв. 5920 лв. 6663 лв.
28.08.2023 4726 лв. 5761 лв. 4649 лв. 4828 лв. 5491 лв. 6122 лв.
04.09.2023 4153 лв. 5125 лв. 4118 лв. 4256 лв. 4918 лв. 5401 лв.
11.09.2023 4153 лв. 5125 лв. 4118 лв. 4256 лв. 4918 лв. 5401 лв.
18.09.2023 4153 лв. 5125 лв. 4118 лв. 4256 лв. 4918 лв. 5401 лв.
25.09.2023 3848 лв. 4784 лв. 3834 лв. 3950 лв. 4611 лв. 5015 лв.
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02.10.2023 3797 лв. 4727 лв. 3788 лв. 3899 лв. 4560 лв. 4950 лв.
09.10.2023 3797 лв. 4727 лв. 3788 лв. 3899 лв. 4560 лв. 4950 лв.
16.10.2023 3797 лв. 4727 лв. 3788 лв. 3899 лв. 4560 лв. 4950 лв.
23.10.2023 3797 лв. 4727 лв. 3788 лв. 3899 лв. 4560 лв. 4950 лв.
30.10.2023 stop stop stop stop stop stop

Цената включва:

Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж с●

авиокомпания European Air Charter;
7 нощувки на база All Inclusive●

Трансфер летище – хотел – летище;●

Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller,●

Вариант А);
БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената, в случай на●

забрана за пътуване по медицински причини, например заразяване от COVID-19 (доказано с
медицински документ);
Представител на туроператора.●

Цената не включва:

Описание на хотел Welcome Meridiana Superior 4*

Местоположение

Благодарение на отличното си местоположение, в сърцето на туристическата зона на остров
Джерба, на 22 км от Хумт Сук и на 32 км от летището, хотелът позволява лесен достъп до
забележителните места на града. Разположен в парк от 10 хектара, директно върху фин
пясъчен плаж, Welcome Meridiana Ви предлага оригинална декорация, спираща дъха гледка
към морето, висококачествена храна и център за таласотерапия с персонализирана програма
за релаксация.

 

На територията на хотела

Ресторанти и барове:●

Основен ресторант – с тераса към плувния басейн и бюфет за деца●

Тунизийски ресторант – предлага типична тунизийска кухня в автентична атмосфера●

Ресторант на плажа – предлага разнообразие от специалитети на барбекю (работи във висок●

сезон)
Central Bar – разположен до рецепция, със спираща дъха гледка към басейна и плажа●

Coctail Bar●

Pool Bar●

Beach Bar●
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Мавританско кафе в лоби и на плажа●

Welcome Meridiana предлага много спортни и развлекателни дейности, по-специално:●

големи открити плувни басейни - голям сладководен плувен басейн; закрит и отопляем●

плувен басейн, отворен от 01/11 до 31/03; термален басейн в центъра за таласотерапия за
гости на СПА центъра; детски басейн; на разположение са шезлонги и чадъри, плажни кърпи
срещу заплащане и депозит;
модерен и добре оборудван мини клуб за деца от 4 до 12 години - Вашите деца ще бъдат●

обгрижени и наблюдавани от квалифицирани аниматори
футболно игрище●

5 тенис корта с осветление (осветлението е срещу заплащане)●

Баскетболно игрище●

ТАЛАСО ЦЕНТЪР●

За вашите семинари, конференции или срещи, Welcome Meridiana ви предлага 3 стаи с●

налично оборудване - прожекционен екран, видео проектор, микрофони (фиксирани,
преносими), безплатен Wi-Fi

 

Стаи

307 стаи, разпределени между централната сграда и 4-те сгради в чисто джербийски стил:●

Стандартна стая●

Двойна стая за тройно ползване●

Единична стая●

Четворна стая●

Фамилна стая със или без разделителна врата●

Стая за хора с намалена подвижност●

Джуниър суит●

Настаняване с изглед към морето, море/басейн и градина.●

Оборудване●

Телефон●

Плазмен ТВ●

Индивидуално регулиран климатик и отопление●

Баня с душ или вана●

Сешоар●

Мини бар●

Платен сейф●

Балкон или лоджия●

Бебешка кошара по заявка●

 

Развлечения и спорт

Безплатни

Тенис на маса●

Настолни игри●

Петанк, дартс, тенис на маса●
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Аеробика, аква-фитнес, стъпала●

Плажен волейбол●

Водно поло●

Нощно шоу в открит амфитеатър (в разгара на сезона и в зависимост от метеорологичните●

условия) или в напълно оборудваната вътрешна зала за представления.

 

Платени

билярд●

Игрална зала●

2 морски бази до хотела (гмуркане, джет ски, парашут и други) в разгара на сезона●

Фотограф●

Татуист●

Езда на камила●

ТАЛАСО ЦЕНТЪР

Оставете се да бъдете очаровани от процедурите в центъра за таласотерапия с морска вода.
Капацитет: 60 туриста/ден

Работно време: от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:30ч. до 17:00 ч

Зони●

1 Уелкъм зона●

1 Хамам●

7 масажни кабини●

4 хидромасажни вани (джакузи)●

1 афузионна душ кабина●

1 струя душ кабина●

1 кабина за шиацу●

1 воден басейн (вътрешен басейн с морска вода)●

Електрическо одеало●

зона за релакс●

Зона за билков чай (мъже и жени)●

Стая за красота●

фризьор●

Самостоятелни съблекални●

Билковите чайове, халати за баня, кърпи и джапанки са осигурени на посетителя●

Лечения●

Фитнес лечение●

Лечение за здравето на гърба●

Лечение с отслабване●

Ориенталско лечение●

Антистрес лечение●

Лечение за благополучие●

Лечение с релаксация●

Лечение с диагностициране●
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция
поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без
предварително уведомяване.

 

Програма

ДЕН-1

София – Тунис

Излитане от летище София с чартърен полет за Тунис. Кацане на летище в Джерба. Където се
носи аромат на жасмин и шепот на ориенталски приказки.

Посрещане, трансфер и настаняване в избрания хотел.

Информационна среша с вашия представител.

Вечеря. Свободно време. Нощувка.

 

ДЕН-2

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.

 

Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-3 Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.

 

Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-4 Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.

 

Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-5 Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.
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Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-6 Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.

 

Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-7 Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по екскурзия желание.

 

Вечеря. Нощувка.

 

ДЕН-8 / Отпътуване

Закуска. Трансфер до летище в Джерба за полет до България.

 

 

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)

Авиокомпания: European Air Charter

София – Джерба: / 08:15 - 08:45 ч.
Джерба – София: 09:45 - 14:20 ч.

 

Трансфер летище – хотел – летище:

Продължителност: около час в посока с 3*/4* автобус.

Допълнителни екскурзии
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Цена за възрастен 230 BGN
Цена за дете 115 BGN

 

Двудневна екскурзия с 1 нощувка в Сахара (Дуз -
Тузер)
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Има толкова различни видове пустина в тунизийска
Сахара – пясъчна, соленана и камениста... и е нужно
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 Тузер, обяд без включени напитки и
настаняване в хотел. Следобед 4х4 пътуване до
планинския оазис Шбика-Тамерза. На следващата
сутрин посещение на медината на Тузер, преди да се
отправите към пясъчната пустиня на Дуз. Обяд и
отправяне към лунния пейзаж на Матмата и Сиди
Идрис, известни от филма „Междусвездни войни“.

Цена за възрастен 62 BGN

 

Джерба – сафари с АТВ
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Желаете ли да зариете лицето си във вятъра с чувство
на адреналин? Тази 90 минутна екскурзия с АТВ на
остров Джерба е едно офроуд изживяване, което няма
равно на себе си и Ви сближава с природата. След като
получите необходимата екипировка и инструктаж, ще
се отправите към пътищата на пустинята. Това е един
чудесен начин да разнообразите ваканцията си.
-шофьорска книжка не е задължителна;
-максимум 1 възрастен или 1 възрастен или на заявка
1 възрастен + 1 дете на 50% от цената за възрастен

Цена за възрастен 60 BGN

 

Джерба – сафари с бъгита
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Добавете доза адреналин към почивката си с това
офроуд бъги приключение. На колелата на вашето
превозно средство за всякакви условия ще откриете
най-дивите терени на Тунис. Ще се качите на вашето
мощно офроуд бъги и след кратък инструктаж и тест
драйв, ще сте готови за 90 минутно каране.
Допълнителна информация:
-маршрут в туристическата зона;
-максимално места: 2
-шофьорска книжка не е задължителна.

Цена за възрастен 88 BGN

 

Джерба със скутер (Segway)
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Ето още един различен начин да откриете това, което
красивият остров Джерба има да предложи, докато се
наслаждавате на свободата и адреналина на карането
на скутер (Segway drive)! Това се случва в кварталите
на Джерба (Djerbahood), известни с артистичните
графити по стените на сградите. Насладете се на
цветовете и на местните жители в ежедневния им
живот...
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Цена за възрастен 56 BGN
Цена за дете 28 BGN

 

Пиратски круиз фламингов остров
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Напуснете остров Джерба за един забавен ден със
средиземноморски круиз. Опънете платна към
фламинговия остров на борда на пиратски кораб на
фона на музикален съпровод на брега. Ще имате
достатъчно време за плуване и шнохелинг. Като
допълнение е включена и вкусна храна. Наскратко,
обещава се страхотно приключене върху вълни!
На борда на на реплика на пиратски кораб,
приключението запова с момента на отплаване.
Седнете на палубата и наблюдавайте шоу със
саби/ножове 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. Слева обяд с включени безалкохолни
напитки, след което отново ще можете да поплувате
преди обратния път.
Допълнителна информация:
-фламинговият остров не е друг/различен остров, а
специално място на Джерба (това е едно от имената, с
които островът е известен от древността);
-пътуването от пристанището е около 1 час в посока;
-не се предоставя оборудване за шнорхелинг – моска,
шнорхел или плавници;
-алкохолни напитки са забранени.
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Цена за възрастен 100 BGN
Цена за дете 50 BGN

 

Открийте Джерба - обзорна екскурзия
ТУНИС,ТУНИС (AF)
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, синегогата 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 (без включени напитки).
Всичко започва с фотопауза на дрвен римски път,
нисък каменен мост от 1-ви век от нашата ера.
Продължаваме за Гуелала, а да се насладим на
известния център за глина и керамика. 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 синегога в
Тунис. След като се възхитим на стотиците
декоративни сини плочки и арки, продължаваме за
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 крокодии в цялото
Средиземноморие с над 400 нилски крокодила...
Допълнителна информация:
-цената включва посещение и входна такса за музея
Guellala – един от най-интересните музеи в цял Тунис.

Цена за възрастен 106 BGN
Цена за дете 53 BGN

 

Татуин – Шенини (Бербери и Междузвездни
войни)
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Джерба-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 друга гледна точка, от гледна точка на
берберите. Ще стъпите в Ксурс – древна крепост на
туницийските бербери, където са намирали убежище и
спасение по време на инвазия на различни номадски
племена. В днешни времена това е атракция за
множество туристи. Цената на екскурзията включва
обяд без напитки.
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Цена за възрастен 142 BGN
Цена за дете 71 BGN

 

Тур до южен Тунис
ТУНИС,ТУНИС (AF)
Тази екскурзия с автобус е идеална ако желаете да
откриете основните туристически забележителности
на южен Тунис за един ден. Ще се отправите към
хълмовете на селището Тамазрет и към един от
най-големите равнинни оазиси на Тунис, преди да
попаднете в подземните домове, които изглеждат като
излезнали от филма „Междузвездни войни“.
Предвижда се и яздене на камили, за да се осигури
автентичното тунизийско изживяване. Отпътуване
рани сутрин, за да се достигне до разположеното на
хълм селище на Тамазрет, характерно с къщите с
тухли от кал и изкачващи се алеи към бяла джамия
над пустинните равнини. Следва пътуване до Дуз, един
от най-големите тунизийски оазиси с около половин
милион финикови палми в съчетание с пясъчни дюни...
Не пропускайте възможността да се облечете като
бедуин и да пояздите камила в дюните. Следва обяд
преди посещение на троглодитно жилище в
традиционното селище Матмата. Ще разгледате този
начин на обитаване и заселяване и ще разберете защо
е избрано да бъде дом на Люк Скайуокър от
„Междузвездни войни“...
 
Допълнителна информация:
-язденето на камили е включено в цената на
екскурзията.

Общи условия

Условия за резервации:

Депозит в размер 30 % платен до 24 часа след резервиране;●

Доплащане 21 дни преди тръгване;●

Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета.●

 

 

Условия за анулации:

До 24 часа след резервация без такса за анулация;●

До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация;●

До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация;●

Под 21 дни 100% като такса анулация.●
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Важно:

Минимален брой туристи: 150 човека;●

Срок за уведомяване при несъбран минимум – 21 дни;●

Българските граждани е необходимо да притежават валиден документ за самоличност, с●

валидност минимум 6 месеца след датата на прибиране в България;
Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата и полетното разписания.●
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