Fakultativni izleti na celinski Tuniziji
TUNIS − KARTAGINA − SIDI BOU SAID
(enodnevni izlet s kosilom)
Po zajtrku sledi vožnja proti severu države, mestu Tunis. Prvi postanek naredimo
v centru moderne in živahne prestolnice, na tuniški medini, kjer se poskusimo v
barantanju. Časa imamo tudi za obisk tipične tunizijske kavarne ali šiša bara.
Nadaljujemo v Kartagini, prestolnici Punskega imperija, kjer si pobliže pogledamo
njene ostanke, danes del UNESCO-vega zaščitenega območja. Kartagina bo
prebudila vašo domišljijo s svojo bogato in burno zgodovino in povedala zgodbo
o princesi Elisi in velikem vojskovodju Hanibalu. Na področju Kartagine sledi
obisk nacionalnega muzeja na hribu Byrsa. Po ogledu sledi kosilo in nato
sprehod skozi idilično belo-modro vasico umetnikov Sidi Bou Said, ki vam ponuja
prekrasne panoramske razglede.
Informativna cena: 50 € (odvisno od začetne destinacije)
FRIGUIA PARK IN ZULU NIGHT
Obiščite enega najlepših safari parkov severne Afrike. Spoznajte tipične afriške
eksotične živali kot so sloni, žirafe, kamele, opice, noji in ne zamudite posebnega
programa z morskimi levi. V večernih urah, v posebej zato namenjenem šotoru,
sledi folklorna večerja. Zabavali vas bodo afriški in arabski ritmi. Uživali boste v
plesu afriškega plemena Zulu in v orientalskem plesu domačih trebušnih plesalk,
hkrati pa boste lahko okušali odlične tradicionalne jedi.
Informativna cena: 55 € (odvisno od začetne destinacije)
DVODNEVNI SAFARI
(dvodnevni izlet s polnim penzionom)
1. DAN: KAIROUAN − GAFSA − TOZEUR
Po zgodnjem zajtrku v hotelu se odpeljemo proti jugu države, kjer bomo odkrivali
skrite zaklade in nedvomno vsi izkusili nepozabno dogodivščino. Prvi postanek
naredimo v Kairouanu, kjer si od zunaj ogledamo najstarejšo mošejo na afriški
celini, ki je četrta najpomembnejša v islamskem svetu, Okba Ibn Nafaa. Obiskali
bomo tudi delavnico preprog, kjer boste videli razne ročno tkane preproge in
lahko boste preizkusili vaše sposobnosti barantanja. Po kosilu nas pot vodi dalje
proti mestu Tozeur, ciljni destinaciji prvega dne. Sledi vožnja v velike oaze
dateljnovih palm, ogled zgodovinskega muzeja na prostem ter obisk mini
puščavskega živalskega vrta (doplačilo). Na koncu pa nas čaka še prava avantura,

izlet s terenskimi vozili do Ong Jmela, off road vožnja v Sahari in ogled kulis filma
Vojna zvezd. Sledi vožnja do El Mouradi hotela 4*, namestitev, večerja in nočitev
(pijača za doplačilo pri obroku).
2. DAN: TOZEUR − CHOTT EL JERID − DOUZ − MATMATA − EL JEM
Po zgodnjem zajtrku pot nadaljujemo preko največjega slanega jezera Tunizije,
Chott El Jerid, kjer bomo naredili krajši postanek, odkrivali skrivnost puščavske
rože in občudovali prelivanje barv na obzorju. Sledi vožnja do mesta Douz, oaze
imenovane »Vrata v Saharo«, kjer se začenjajo prave peščene sipine. Nepozabno
doživetje bo vsekakor sprehod po Sahari na malce drugačen način, na kameljem
hrbtu. Po neverjetni izkušnji sledi vožnja do gorovja Matmata, kjer si ogledamo
tipično berbersko bivališče, trogloditsko hišo, kjer nekateri Berberi še danes živijo
v svoji kulturi in jeziku.
Sledi kosilo (pijača se doplača) v podzemnem hotelu. Nato se odpravimo proti
severu in naredimo zadnji postanek v mestu El Jem, kjer si ogledamo enega
največjih in najbolj ohranjenih rimskih amfiteatrov, ki je sprejel tudi do 30.000
obiskovalcev. Sledi povratek do hotelov.
Informativna cena: 135 € (odvisno od začetne destinacije)
OPOMBA: Cene in opisi fakultativnih izletov so informativne narave, točne
informacije prejmete na destinaciji. Izlete in prevoze organizira lokalna turistična
agencija VLT, ki ima v primeru vaše neudeležbe že vplačanega izleta, pravico
zaračunati 100 % stroške odpovedi. Na izlete se prijavite pri predstavniku na
destinaciji. Za izvedbo posameznega izleta je potrebno zadostno število
prijavljenih potnikov.
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