
Fakultativni izleti na Djerbi 

 

Poldnevni izlet po otoku 

Otok Djerba, največji otok severne Afrike, imenovan tudi »otok idile in pozabe« ter »otok tisočerih 

palm«, katerega pomene različnih poimenovanj otoka boste odkrili z izletom, ki vam bo razkril mnogo 

kotičkov vrednih obiska. Izlet bomo začeli na skrajnem jugu, kjer se bomo peljali mimo rimskega 

nasipa El Kantara, edino cestno povezavo s celinskim delom Tunizije (dolžina približno 6,4 km). Sledi 

vzpon na najvišji vrh otoka, kjer bomo obiskali muzej tradicionalnega življenja (doplačilo za 

fotografiranje v muzeju cca 1 €) in lončarsko vasico Guellala, kjer bomo odkrili skrivnost čudežne 

kamele. Sledi vožnja do mednarodnega romarskega središča Judov, edine judovske sinagoge na 

otoku, El Ghriba. Izlet bomo končali na bazarju in tržnici glavnega in hkrati največjega otoškega mesta 

Houmt Souk, kjer bomo imeli prosti čas za osvežitev v kateri od kavarn, preizkusili pa se bomo tudi 

barantanja na »souku« (tržnici). 

Informativna cena: 35 € 

 

Izlet na Flamingo otok z gusarji 

Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili proti glavnemu mestu otoka Houmt Souk, kjer se bomo 

vkrcali na gusarsko ladjo in odpluli v stilu piratov na Flamingo otok in ga zavzeli za en dan. Na ladji 

bomo zaplesali ob ritmih tunizijske glasbe, za dodatno zabavo pa bodo poskrbeli naši gusarji. Na 

otoku bomo uživali ob prelepem turkiznem morju. Po kopanju nam bodo gusarji pripravili 

tradicionalno kosilo, nato pa nas bodo nasmejali s svojimi skeči in igrami. 

Informativna cena: 33 € 

 

Matmata - Douz 

(enodnevni izlet s kosilom) 

Na izlet se bomo odpravili preko morske ožine, ki jo bomo prečkali s trajektom ali čez rimski nasip. 

Sledi vožnja mimo prostranih oljčnih nasadov do gorovja Matmata. Najprej obiščemo trogloditsko 

hišo, tradicionalno berbersko bivališče, kjer nekateri Berberi živijo še danes v svoji kulturi in jeziku. 

Sledi vožnja do mesta Douz, oaze imenovane »Vrata v Saharo«, kjer se prave peščene sipine 

saharskega peska šele začenjajo. Imeli bomo priložnost doživeti Saharo na prav poseben način in 

sicer na kameljem hrbtu. Po kosilu (pijača se doplača) sledi povratek proti Matmati, še prej pa 

naredimo krajši postanek v vasici Tamazret, kjer bomo poskusili metin čaj z mandlji. Ogledali si bomo 

tudi podzemni hotel Sidi Driss, kjer je kulisa filma Vojne zvezd. Proti večeru sledi povratek na Djerbo. 

Informativna cena: 75 € 

 

  



2-dnevni safari v Saharo 

(dvodnevni izlet s polnim penzionom) 

1. DAN: DJERBA – MATMATA - CHOTT EL JERID – TOZEUR 

Po zgodnjem zajtrku v hotelu se bomo odpravili preko morske ožine, ki jo bomo prečkali s trajektom, 

ali čez rimski nasip. Sledi vožnja mimo prostranih oljčnih nasadov do gorovja Matmata. Najprej 

obiščemo trogloditsko hišo, tradicionalno berbersko bivališče, kjer nekateri Berberi živijo še danes v 

svoji kulturi in jeziku. Sledi vožnja preko največjega slanega jezera v Tuniziji, Chott El Jerid, kjer 

naredimo krajši postanek in občudujemo mešanje barv ter odkrivamo skrivnost puščavske rože. 

Vožnja do Tozeurja, kjer se nastanimo v hotelu. Po kosilu (pijača se doplača) je pred nami pravo 

adrenalinsko doživetje, vožnja do gorskih oaz Chebika in Tamerza, kjer občudujemo kanjone in 

slapove med nasadi palm ter »off road« vožnja v puščavi in ogled kulis filma Vojna zvezd. Sledi 

povratek do Tozeurja, večerja, plavanje in nočitev. 

 

2. DAN: TOZEUR – DOUZ – MATMATA – DJERBA 

Po zajtrku se zapeljemo v notranjost same oaze, kjer spoznamo etažno poljedelstvo, izvemo vse o 

dateljnovih palmah ter nadaljujemo pot. Sledi ogled zgodovinskega muzeja ter obisk mini 

puščavskega živalskega vrta. Nato nas pot vodi proti Douzu, oazi imenovani »Vrata v Saharo«, kjer se 

začnejo prave peščene sipine, ki jih boste imeli priložnost doživeti čisto na poseben način, na 

kameljem hrbtu. Po kosilu (pijača se doplača) pot nadaljujemo do gorovja Matmata. Tam si ogledamo 

podzemni hotel Sidi Driss, kjer je kulisa filma Vojne zvezd. V večernih urah sledi povratek na Djerbo. 

Informativna cena: 140 € 

 

Krokodilja farma 

Na otoku se nahaja tudi mali delček Evrope in sicer v kompleksu Djerba Explore, ki ga imate možnost 

obiskati tudi vi. Kompleks je sestavljen iz modernih trgovinic in kavarn ter obsega tri dele: muzej Lila 

Hadria, ki prikazuje tradicionalno življenje, menzle (tradicionalne domačije) in krokodiljo farmo, ki je 

zagotovo največja atrakcija na otoku in je največja farma te vrste v Sredozemlju, kjer živi več kot 400 

krokodilov, pripeljanih iz Madagaskarja. Čaka vas zagotovo nepozabno doživetje! 

Informativna cena: 30 € 

 

OPOMBA: Fakultativne izlete in prevoze organizira lokalna turistična agencija VLT, ki ima v primeru, 

da se vplačanega izleta ne udeležite, pravico zaračunati 100% stroške odpovedi. Program in cena 

izletov se lahko spremenita, natančnejše informacije prejmete na informativnem sestanku v hotelu. 

Nekateri izleti se izvajajo le ob zadostnem številu prijavljenih potnikov. 
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