
ТУНИС 
ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ НА 02.10.2011 

6 ДНИ / 5 НОЩУВКИ 

  
 
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА 
 
Residence Mahmoud - 3* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване 
човек в 
двойна 

стая 

единична 
стая 

трети 
възрастен на 

доп. легло 

четвърти 
възрастен 

1во дете 
2-5.99 

1во 
дете 6-
11.99 

2ро 
дете 2-
11.99 

02.10.2011 HB  234 € / 
458 лв.  

 244 € / 
478 лв.  

 224 € /  
439 лв.  

 244 € /  
478 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 217 € / 
425 лв.  

 228 € / 
446 лв.  

 

Fourati Hammamet - 3* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 
изглед 

градина 
стая  

на човек в 
единична 

изглед градина 
стая  

3ти 
възрастен на 
доп. легло в 
двойна стая  

4ти 
възрастен на 
доп. легло в 
двойна стая 

1во дете 
2-6.99 г.  

1во дете 
7-11.99 

г. 

2ро дете 
2-11.99 г. 

02.10.2011 HB  264 € / 
517 лв.  

 284 € / 
 556 лв.  

 245 € /  
480 лв.  

 245 € / 
 480 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 233 € / 
456 лв.  

 
Vincci El Kantaui Center - 4* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.vinccitunisia.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти възрастен на 
доп. легло в 

двойна 
стандартна стая  

четвърти 
възрастен  

1во дете 
2-5.99г. 

1во дете 
6-11.99г.  

2ро дете 
2-11.99г. 

02.10.2011 HB  278 € / 
544 лв.  

 300 € / 
 587 лв.  

 256 € /  
501 лв.  

 256 € / 
501 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 240 € / 
470 лв. 

http://www.vinccitunisia.com/


Vincci Lalla Baya - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.vinccitunisia.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 
изглед 

градина стая  

на човек в 
единична 

изглед 
градина 

стая  

3ти възрастен на 
доп. легло в 

двойна изглед 
градина стая  

четвърти 
възрастен  

1во дете 
2-5.99г. 

1во дете 
6-11.99г.  

2ро дете 
2-11.99г. 

02.10.2011 HB  296 € / 
579 лв.  

 320 € / 
626 лв.  

 268 € /  
525 лв.  

 268 € / 
525 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 248 € / 
486 лв.  

 248 € / 
486 лв.  

 
 
Vincci Taj Sultan - 5* 
Хаммамет, Тунис  
www.vinccitunisia.com 

Дата Изхранване на човек в 
двойна стая  

на човек в 
единична 

стая  

3ти 
възрастен  

четвърти 
възрастен 

1во дете 
2-5.99г. 

1во дете 
6-11.99г.  

2ро дете 2-
11.99г. на 
доп. легло 

02.10.2011 HB  296 € / 
579 лв.  

 320 € / 
626 лв.  

 268 € / 
525 лв.  

 268 € / 
525 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 248 € / 
486 лв.  

 248 € /  
486 лв.  

 
 
El Mouradi Club Kantaoui - 4* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис 

Дата Изхранване човек в двойна 
стая единична стая трети възрастен на 

доп. легло 
1во и 2ро дете 

2-11.99г. 

02.10.2011 AI  308 € / 603 лв.   443 € / 867 лв.   308 € / 603 лв.   283 € / 554 лв.  
 
 
Bel Azur Thalassa - 3* 
Хаммамет, Тунис  
www.tunisia-orangers.com 

Дата Изхранване човек в 
двойна стая 

единична 
стая 

трети възрастен на 
доп. легло 

1во дете 2-
11.99 

2ро дете 2-
11.99 

02.10.2011 HB  309 € /  
605 лв.  

 334 € /  
654 лв.   282 € / 552 лв.   201 € /  

394 лв.  
 255 € /  
499 лв.  

 
 
Tej Marhaba - 4* 
Сус, Тунис 

Дата Изхранване човек в двойна 
стая 

единична 
стая 

трети възрастен на доп. 
легло 

1во и 2ро дете 2-
11.99г. 

02.10.2011 HB  312 € / 611 лв.   338 € / 
 662 лв.   295 € / 577 лв.   256 € / 501 лв.  

*доплащане за All Inclusive - 18 евро на възрастен/9 евро на дете на вечер 
 

http://www.vinccitunisia.com/
http://www.vinccitunisia.com/
http://www.tunisia-orangers.com/


Vincci Flora Park - 4* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване 
човек в 
двойна 

стая 

единчна 
стая 

трети 
възрастен на 

доп. легло  

четвърти 
възрастен  

1во 
дете 2-
5.99 г. 

1во 
дете 6-
11.99 г. 

2ро 
дете 2-
11.99 г. 

02.10.2011 HB  312 € / 
611 лв.  

 332 € / 
650 лв.  

 312 € / 
 611 лв.  

 312 € / 
 611 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 256 € / 
501 лв.  

 256 € / 
501 лв.  

 
El Mouradi Palace - 5* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.elmouradi.com 

Дата Изхранване 
на човек в 

двойна 
стандартна стая  

на човек в 
единична 

стандартна стая  

3ти възрастен на доп. 
легло в двойна 
стандартна стая  

1во дете 2-
11.99 г. на 
доп. легло  

02.10.2011 HB  319 € / 624 лв.   401 € / 785 лв.   283 € / 554 лв.   260 € /  
509 лв.  

*доплащане за All Inclusive 24 евро на възрастен/12 евро на дете 2-11.99 г. на вечер 
 
El Mouradi Port el Kantaui - 4* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.elmouradi.com 

Дата Изхранване на човек в двойна 
стая 

единична 
стая 

трети възрастен на доп. 
легло 

1во дете 2-
11.99г. 

02.10.2011 AI  338 € / 662 лв.   443 € /  
867 лв.   316 € / 619 лв.   283 € / 554 лв 

 
Sol Azur Beach Congress - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.tunisia-orangers.com 

Дата Изхранване 
човек в 
двойна 

стая 

единична 
стая 

трети възрастен 
на доп. легло 

1во дете 
2-11.99г  

2ро дете 
2-11.99 

второ 
дете 2-
11.99 

02.10.2011 HB  338 € /  
662 лв.  

 407 € /  
797 лв.   303 € / 593 лв.   201 € / 

394 лв.  
 269 € / 
527 лв.    / 0 лв.  

 
 
Iberostar Belisaire - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.iberostar.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти възрастен 
на доп. легло в 

двойна 
стандартна 

стая  

четвърти 
възрастен  

1во 
дете 2-
12.99 г. 
на доп. 
легло 

2ро 
дете 2-
12.99 г. 
на доп. 
легло 

02.10.2011 AI  347 € /  
679 лв.  

 406 € /  
795 лв.   311 € / 609 лв.   311 € / 

609 лв.  
 240 € / 
470 лв.  

 279 € / 
546 лв.  

http://www.elmouradi.com/
http://www.elmouradi.com/
http://www.tunisia-orangers.com/
http://www.iberostar.com/


Iberostar Averroes - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.iberostar.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти възрастен 
на доп. легло в 

двойна 
стандартна стая  

четвърти 
възрастен  

1во 
дете 3-
12.99 

2ро 3-
12.99 

02.10.2011 AI  354 € /  
693 лв.  

 407 € /  
797 лв.   314 € / 615 лв.   354 € /  

693 лв.  
 239 € / 
468 лв.  

 310 € / 
607 лв.  

 
Iberostar Solaria - 5* 
Хаммамет, Тунис  
www.iberostar.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти възрастен 
на доп. легло в 

двойна 
стандартна 

стая  

четвърти 
възрастен  

1во 
дете 2-
12.99 г. 
на доп. 
легло  

2ро 
дете 2-
12.99 г. 
на доп. 
легло  

02.10.2011 AI  354 € /  
693 лв.  

 382 € /  
748 лв.   307 € / 601 лв.   307 € / 

601 лв.  
 238 € / 
466 лв.  

 276 € / 
540 лв.  

 
Royal Azur Thalasso Golf - 5* 
Хаммамет, Тунис  
www.tunisia-orangers.com 

Дата Изхранване човек в 
двойна стая 

единична 
стая 

трети възрастен 
на доп. легло 

1во дете 
2-5,99 

1во дете 
6-11,99 

2ро дете 
2-11,99 

02.10.2011 HB  357 € /  
699 лв.  

 434 € /  
849 лв.   318 € / 622 лв.   201 € / 

394 лв.  
 279 € / 
546 лв.  

 279 € / 
546 лв.  

 
Marhaba Club - 4* 
Сус, Тунис  
www.marhabahotels.com.tn 

Дата Изхранване 
на човек в 

двойна 
стандартна стая  

на човек в 
единична 

стандартна стая  

3ти възрастен на доп. 
легло в двойна 
стандартна стая  

1во и 2ро 
дете 2-12 г. 

на доп. легло  

02.10.2011 AI  366 € / 716 лв.   532 € / 1041 лв.   360 € / 705 лв.   307 € / 
 601 лв.  

 
 
El Mouradi Beach - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.abounawas.com.tn 

Дата Изхранване човек в 
двойна стая 

единична 
стая 

трети възрастен 
на доп. легло 

1во дете 
2-11.99 

1во дете 
6-12.99 

2ро дете 
2-12.99 

02.10.2011 AI  366 € /  
716 лв.  

 448 € / 
 877 лв.   316 € / 619 лв.   283 € / 

554 лв.    / 0 лв.    / 0 лв.  

http://www.iberostar.com/
http://www.iberostar.com/
http://www.tunisia-orangers.com/
http://www.marhabahotels.com.tn/
http://www.abounawas.com.tn/


El Mouradi El Menzah - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.elmouradi.com 

Дата Изхранване човек в двойна 
стая 

единична 
стая 

трети възрастен на доп. 
легло 

1во дете 2-
11.99г. 

02.10.2011 Ultra AI  366 € / 716 лв.   448 € / 
 877 лв.   316 € / 619 лв.   283 € / 554 лв.  

 
Golden Yasmine Mehari Hammamet - 5* 
Хаммамет, Тунис  
www.goldenyasmin.com 

Дата Изхранване 
човек в 
двойна 

стая 

единична 
стая 

трети 
възрастен на 

доп. легло 

1во 
дете 2-
4.99 г. 

1во 
дете 5-
11.99 г. 

2ро 
дете 2-
11.99 г. 

2ро 
дете 2-
11.99 г. 

02.10.2011 HB  371 € / 
726 лв.  

 438 € / 
857 лв.  

 320 € /  
626 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 286 € / 
560 лв.  

 286 € / 
560 лв.    / 0 лв.  

* доплащане за All Inclusive - 18 евро на възрастен/9 евро на дете 2-12г. на вечер 
 
 
Diar Lemdina - 4* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване човек в 
двойна стая 

единична 
стая 

трети 
възрастен 

1во дете 
2-4.99 г. 

1во дете 5-
11.99 г. 

2ро дете 2-
11.99 г. 

02.10.2011 AI  371 € /  
726 лв.  

 422 € /  
826 лв.  

 420 € / 
 822 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 327 € / 
640 лв.  

 327 € / 
640 лв. 

 
 
Thalassa Shalimar - 4* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване 
човек в 
двойна 

стая 

единична 
стая 

трети 
възрастен на 

доп. легло 

четвърти 
възрастен  

1во дете 
2-5.99 

1во 
дете 6-
12.99 

2ро 
дете 2-
12.99 

02.10.2011 AI  376 € / 
736 лв.  

 425 € / 
832 лв.  

 323 € / 
 632 лв.  

 323 € /  
632 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 288 € / 
564 лв.  

 288 € / 
564 лв.  

 
 
Marhaba Royal Salem - 4* 
Сус, Тунис  
www.marhabahotels.com.tn  

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти възрастен на 
доп. легло в 

двойна 
стандартна стая  

1во дете 
2-11.99 г. 
на доп. 
легло  

2ро дете 
2-11.99 г. 
на доп. 
легло 

02.10.2011 AI  384 € / 752 лв.   418 € / 818 лв.   347 € / 679 лв.   292 € / 
572 лв.  

 292 € / 
572 лв.  

http://www.elmouradi.com/
http://www.goldenyasmin.com/
http://www.marhabahotels.com.tn/


Thalassa Sousse - 4* 
Сус, Тунис 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 

стандартна 
стая  

на човек в 
единична 

стандартна 
стая  

3ти 
възрастен на 
доп. легло в 

двойна 
стандартна 

стая  

четвърти 
възрастен  

1во 
дете 2-
5.99 г. 
на доп. 
легло 

1во 
дете 6-
11.99 г. 
на доп. 
легло 

2ро дете 
2-11,99 

02.10.2011 AI  386 € /  
755 лв.  

 435 € / 
 851 лв.  

 330 € /  
646 лв.  

 330 € / 
646 лв.  

 201 € / 
394 лв.  

 293 € / 
574 лв.  

 293 € / 
574 лв.  

 
RIU Park El Kebir - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване 
на човек в 

двойна изглед 
градина стая  

на човек в 
единична изглед 

градина стая  

3ти възрастен 
на доп. легло  

1во дете 2-
6.99 г. на 

доп. легло  

1во дете 7-
11.99 г. на 
доп. легло  

02.10.2011 AI  453 € / 886 лв.   512 € / 1002 лв.   377 € / 
 738 лв.  

 201 € /  
394 лв.  

 327 € /  
640 лв. 

 
El Mouradi Palm Marina - 5* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.elmouradi.com 

Дата Изхранване 
на човек в 

двойна 
стандартна стая  

на човек в 
единична 

стандартна стая  

3ти възрастен на доп. 
легло в двойна 
стандартна стая  

1во дете 2-
11.99 г. на 
доп. легло  

02.10.2011 Ultra AI  455 € / 890 лв.   525 € / 1027 лв.   370 € / 724 лв.   322 € / 
 630 лв.  

 
 
RIU Green Park - 4* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване на човек в 
двойна стая  

на човек в 
единична стая  

3ти 
възрастен  

1во дете 2-
6.99 г. на доп. 

легло  

1во дете 7-
11.99 г. на доп. 

легло  

02.10.2011 AI  467 € / 
 914 лв.  

 526 € /  
1029 лв.  

 387 € / 
 757 лв.   201 € / 394 лв.   334 € / 654 лв.  

 
 
Les Orangers Beach Resort - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.tunisia-orangers.com 

Дата Изхранване човек в двойна стая единична стая 1во дете 2-11.99 

02.10.2011 AI  471 € / 922 лв.   503 € / 984 лв.   336 € / 658 лв.  
 

http://www.riu.com/
http://www.elmouradi.com/
http://www.riu.com/
http://www.tunisia-orangers.com/


RIU Marco Polo - 4* 
Хаммамет, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване на човек в 
двойна стая  

на човек в 
единична стая  

3ти 
възрастен  

1во дете 2-
6.99 г. на доп. 

легло  

1во дете 7-
11.99 г. на доп. 

легло  

02.10.2011 AI  472 € / 
 924 лв.  

 532 € / 
 1041 лв.  

 390 € /  
763 лв.   201 € / 394 лв.   336 € / 658 лв.  

 
 
RIU Bellevue Park - 4* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване на човек в 
двойна стая  

на човек в 
единична стая  

3ти 
възрастен 

1во дете 2-
6.99 г. на доп. 

легло  

1во дете 7-
11.99 г. на доп. 

легло  

02.10.2011 AI  481 € / 
 941 лв.  

 523 € / 
 1023 лв.  

 397 € /  
777 лв.   201 € / 394 лв.   341 € / 667 лв. 

 
 
Hasdrubal Thalassa & SPA Port El Kantaoui - 4+* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.hasdrubal-hotel.com 

Дата Изхранване на човек в двойна изглед градина 
стая  

на човек в единична изглед градина 
стая  

02.10.2011 BB  504 € / 986 лв.   622 € / 1217 лв.  
 
 
RIU Imperial Marhaba - 5* 
Сус - Порт Ел Кантауи, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване 

на човек в 
двойна 
изглед 

градина стая  

на човек в 
единична 

изглед градина 
стая  

3ти възрастен на 
доп. легло в 

двойна изглед 
градина стая  

1во дете 
2-11.99 г. 
на доп. 
легло  

1во дете 
7-11.99 г. 
на доп. 
легло  

02.10.2011 AI  548 € / 
 1072 лв.  

 630 € /  
1233 лв.   451 € / 883 лв.   379 € / 

742 лв.    / 0 лв.  

 
 
RIU Palace Hammamet Marhaba - 5* 
Хаммамет, Тунис 

Дата Изхранване човек в двойна 
стая  

единична 
стая  

трети 
възрастен  

1во дете 2-
6.99г. 

1во дете 7-
11.99г. 

02.10.2011 AI  577 € / 1129 
лв.  

 669 € / 1309 
лв.  

 464 € / 908 
лв.  

 464 € / 908 
лв.  

 464 € / 908 
лв.  

http://www.riu.com/
http://www.riu.com/
http://www.hasdrubal-hotel.com/
http://www.riu.com/


RIU Palace Oceana - 5* 
Хаммамет, Тунис  
www.riu.com 

Дата Изхранване 
на човек в 
стая Suite 

Junior  

на човек в 
единична стая 

Suite Junior  

3ти възрастен в 
стая Suite Junior  

1во дете 2-11.99 г. 
на доп. легло вSuite 

Junior  

02.10.2011 HB  615 € / 
 1203 лв.   710 € / 1389 лв.   491 € / 961 лв.   503 € / 984 лв.  

* доплащане за All Inclusive - 42 евро на възрастен/21 на дете 2-11.99г. на вечер 
 
 
Hasdrubal Thalassa & SPA Yasmine Ham - 5+* 
Хаммамет, Тунис  
www.hasdrubal-hotel.com 

Дата Изхранване на човек в двойна стая  на човек в единична стая  

02.10.2011 BB  723 € / 1415 лв.   909 € / 1778 лв.  
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
1. Посочените цени са в ЕВРО за един турист.  
2. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама пълноплащащи в 
стая.  
3. Деца до 2 г. са без право на седалка в самолета.  
 
Пакетните цени включват:  

• самолетен билет за чартърен полет София - Монастир- София  
• 5 нощувки в избрания хотел при съответната база на изхранване  
• трансфер летище-хотел-летище  
• медицинска застраховка Асистанс с покритие 5 000 евро  

 
Пакетните цени не включват:  

• летищни такси – 89 евро към 10.08.2011 (подлежат на препотвърждение в 
деня на издаване на билетите)  

• кетеринг по време на полета  
• лични разходи;  
• допълнителни екскурзии  
• горивна такса  

 
 
Полетно разписание (времената са месни):  
02.10.2011  SOF 10:00  MIR 10:30  

07.10.2011  MIR 17:00  SOF 21:20  
 
 

http://www.riu.com/
http://www.hasdrubal-hotel.com/


 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:  
авиокомпания Bulgarian Air Charter  
седалище и адрес: София, ул. "Павел Красов" 35  
номер на лиценз: BG 2407 - 08  
тип самолет: MD-82 
 
 

• часовата разлика между Тунис и България е -2 часа  
• Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да 

се извърши в брой, по банков път или с карта. Върху цените не се начислява 
ДДС.  

• При пътуване от България в Тунис не са необходими имунизации и на 
границата не се изисква имунизационна книжка.  

• Паспортен и визов режим: Безвизов режим. Необходим е валиден паспорт 
мин. 6 месеца от датата на пътуване.  

 
 
                                           Допълнителни екскурзии: 
 
Двудневно приключение в Сахара  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 180 $ и при тръгване от Хамамет - 195 $. 
Цената включва транспорт, 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря, екскурзоводско 
обслужване. По време на екскурзията разглеждате 2/3 от страната, запознавате се с 
нейната история, с традициите и обичаите й. Много рано сутринта отпътувате от 
Вашия хотел с автобус в посока юг. Първата точка от Вашия маршрут е Ел Джем. 
Там се намира един от най-впечатляващите паметници на световната история – 
третият по големина римски амфитеатър. Именно той е послужил като декор за 
заснемането на незабравимия “Гладиатор” на Ридли Скот. Имате възможност да 
стъпите на гладиаторската арена, да погледнете от местата на публиката и дори да 
минете през тунелите, от които са излизали дивите животни. Следва градът Габес – 
зеления оазис. Идва ред и на посещението на най-известното поселище на коренни 
Тунизийци – бербери. Това е Матмата, където имате уникалната възможност да 
посетите подземните жилища. Обядвате в берберски ресторант. Град Дуз – вратата 
към пустинята. Тук започва Сахара. Тук ще бъде и нощувката Ви. Вечерта яздите 
камили в бедуински одежди и присъствате на великолепен спектакъл – залез в 
пустинята. На сутринта, се отправяте към пресъхналото солено езеро Шот Ел 
Джарид, известно с уникалните си миражи. Тръгването е много ранно, за да можете 
да се насладите на незабравимия изгрев точно по средата на езерото. Продължавате 
към Тозьор – единствения оазис, където има над 300 000 финикови палми. След 
това с джипове се отправяте към Атласките планини и оазиса Шибика, от където се 
открива великолепна гледка към Сахара и нейните оазиси. Приключението с 
джиповете е незабравимо преживяване. Шофьорите карат с 80-100 км/ч. през 
пресечен терен, изкачват се и се спускат по 30 градусови наклони. Състезават се 
един с друг. Опитват се да Ви накарат да се почувствате като участници в ралито 
„Париж-Дакар”. Посещавате и снимачната площадка на част от епизодите на 



“Междузвездни войни”. Продължавате към селището Темерза. Там на височина 
1200 м. можете да се изкъпете във водопад (разбира се това е възможно само през 
летните месеци). Спускате се по Римския път към подножието на планината по 
част от трасето на Рали “Париж - Дакар”. Екскурзията продължава с автобус към 
Кейруан – четвъртият по святост град за мюсюлманите след Медина, Мека и 
Йерусалим. Спирате за кратка фотопауза около Голямата джамия, след което 
посещавате фабрика за килими. Връщате се в хотела си в късния следобед, 
уморени, но изключително впечатлени.  
 
Фолклорна вечер  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 55 $ и при тръгване от Хамамет - 60 $. 
Цената включва транспорт, екскурзоводско обслужване, вечеря. Отпътуване от 
хотела към увеселителния център САХАРА СИТИ в Хамамет или ДУАР СИДИ в 
Сиди Калифа – посрещане и поднасяне на хляб Табуна от бедуинска жена. Вечеря 
от характерни Тунизийски специалитети и напитки. През целото време се 
демонстрират традиционни фолклорни танци /кючек, танц с амфора/. Програмата 
включва още езда на коне, жонгльори и др. След края на представлението - 
връщане в хотела.  
 
Целодневна Тунис - Картаген  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 65 $ и при тръгване от Хамамет - 70 $. 
Цената включва транспорт, екскурзоводско обслужване, обяд. Отпътуване от 
Вашия хотел сутринта в комфортен автобус, придружен от местен екскурзовод на 
север към столицата Тунис. В зависимост от курорта, в който е разположен Вашия 
хотел, пътуването продължава около 1,5 – 3 часа. По пътя пред погледа Ви ще се 
сменят хиляди омагьосващи картини и пейзажи. Екскурзията има четири основни 
акцента. Преди всичко това е столицата Тунис – главната променада на града е като 
визитна картичка за него (обиколката е панорамна с автобус). Можете да усетите 
атмосферата, характера и ритъма на този красив град. Цветовете и ароматите на 
древната Медина ви връщат столетия назад. Втората важна точка е легендарният 
Картаген, станал олицетворение на богатство и могъщество. Величествените руини 
на римските терми, построени по времето на Император Антонин свидетелстват за 
богатството на изчезналия град. Следва обяд на шведска маса в някое от близките 
курортни градчета. Последната спирка от Вашата екскурзия е Музеят Бардо, където 
е представена най-богатата в света колекция от древни римски мозайки.  
 
Ел Джем - Кайроуан  
1. Кайроуан – четвъртата по големина светиня за мюсюлманството; великата 
джамия Окба; мавзолея на Сиди Сахби; извора Бир-Барута; водните басейни на 
двореца Аглобитис.  
2. Посещение на магазин за сувенири и магазин-изложба на традиционни 
кайроуански килими; традиционна тунизийска пекарна за сладкиши.  
3. Ел Джем – посещение на най-големия амфитеатър в северна Африка.  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $  
 
 



Лазерно шоу Ал Захра  
1. Интродукция: фолклорно шоу (ще видите приготвяне на традиционен 
тунизийски хляб Табуна и дори може да участвате в приготвянето му)  
2. Традиционна тунизийска вечеря, придружена с фолклорно шоу.  
3. Лазерно шоу под открито небе – придружено от дикторски текст на руски, 
френски и немски език последователно.  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $  
 
Зоопарк Фригия и зулуско шоу  
1. Зоопарк Фригия – над 50 вида животни в просторни обиталища, панорамна 
гледка над парка и околностите.  
2. Шоу на тюленови кожи. Настанени сте в уютно кафе, където може да избягате от 
палещото слънце и да се насладите на прясноизцеден сок. В сувенирния магазин 
може да намерите уникални подаръци.  
3. Традиционна вечеря, придружена от незабравим спектакъл. Вечерята се сервира 
с червено вино и вода (включени в цената)  
Шоуто е разделено на три части: Зулу шоу; традиционен тунизийски фолклор; 
ориенталски танци и илюзионист.  
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $ 

• Цените са ориентировъчни и важат само при предварително записване от 
България.  

 

 
SVETA TOURS LTD 

 

 


