
Екскурзии в Тунис 

Резервират се в Тунис, по време на инфо-срещата с представител 

 

Тунис - музей Бардо – Картаген - Сиди бу Саид 

Продължителност: цял ден / цена: 30 евро 

С луксозен автобус с екскурзовод на руски език  ще се отправите към северната част 

на страната. Град Тунис е разположен на брега на лагуна, в зоната на 

средиземноморските субтропици. Разходката в центъра на града и по основния 

булевард ще ви даде възможност да почувствате характера и ритъма на столицата, а 

тесните улички на древната медина със своите аромати и звукове ще ви потопят в 

атмосферата на средновековния източен град.  

 

В знаменития музей Бардо е представена 

уникална колекция от великолепно-

съхранили се древноримски мозайки. 

Обяд. 

Легендарният Картаген, древен град, 

покорен и унищожен от Рим, се намира на 

20 км от столицата.  Там се съхраняват 

следи от отминалото могъщество на 

Финикийския и Римския Картаген – 

посещение на термите на Антоний Пий.  

Недалече от Картаген е разположено 

градчето Сиди Бу Саид, едно от най-

живописните ъгълчета на Северното 

Крайбрежие. Невъзможно е да си 

представиш Тунис без това андалузко 

селище, разположено на хълм, от 

терасите, на което се открива 

великолепна панорамна гледка на 

залива на гр. Тунис, столицата и 

нейните околности. Бяло-синият град – 

говорят всички с възхищение, очаровани 

от безкрайната плетеница от малки бели 

къщички със светлосини врати и прозорци.  

 

 

 

 



Сахара 

Продължителност: 2 дни / 75 евро 

(яздене на камили – 25 тун. динара) 

Включва: 2 обяда, 1 вечеря, 1 закуска 

 

Екскурзията в Сахара – това е най-

запомнящата се екскурзия, която прави 

най-голямо впечатление на туристите. 

Уникалността на тази екскурзия е в това, 

че за толкова кратко време се разглежда 

практически цялата страна, маршрута е 

около 1000 км.  

В началото на пътя се простират 

безкрайни маслинови градини, но 

пътувайки на юг природата започва да се 

променя и пустинята постепенно встъпва в своите права. След няколко часа се спира 

в древния град Ел Джем. Тук се намира третият по големина в света римски 

амфитеатър, сравним по размери с римския Колизеум. 

След това посещавате 2 вида оазиси: морски и планински, в това число и оазиса 

Габес, който е уникален и където хиляди палми на площ 4 кв.км образуват 

удивителна палмова горичка.  

Следващият пункт е град Матмата, 

където можете да се запознаете с живота 

на коренните жители на Тунис – 

берберите. После ще се отправите към Дуз 

– Вратата на Сахара. Именно тук започва 

класическата пустиня с дюни, със ситен 

бял пясък, с живописни палми. Тук е 

вечерята и нощувката в хотел 3* на 

границата на пустинята. Срещу доплащане 

– разходка с камили по дюните и по 

местата, където са се снимали филмите 

„Исус от Назарет” и „Индиана Джоунс”. 

 

На втория ден предстои пътуване през 

знаменитото със своите миражи 

гигантско солено езеро Шот ел 

Джерид в град Тозер – столица на 

оазисите и палмовите дървета. Там 

желаещите се прехвърлят на джипове 

(срещу доплащане) и след посещение на 



живописния оазис Шебика се отправят към планината Атлас.  

Един от последните пунктове на екскурзията е град Кайруан – свещен град в 

Тунис, четвърти по значение  в мюсулманския свят. Той е известен със своите 

килими  и е център на художествените занаяти. Тук можете да видите и най-старата 

в Африка джамия.  

 

Парк Мединат Ал Захра - Лазерно шоу 

Петък вечер / 30 евро 

Парк Мединат Ал Захра е разположен 

на огромна територия от 30 ха. На  входа 

ще видите средновековна църква. Пътят 

ви преминава през вековна маслинова 

горичка  към  сцена, където ще се състои 

грандиозният "спектакъл звук и 

светлина".  

Също така ще видите селище на бербери 

и шоу с камили и коне. В голям ресторант 

ви очаква вечерята и, накрая вечерта 

завършва с голям спектакъл звук и 

светлина на огромна сцена с размери 2 

ха. Актьори и ездачи ще Ви покажат историческо шоу. Благодарение на високите 

технологии ще видите лазерно шоу, видеопроекция, светещи фонтани, триизмерна 

лазерна графика на вода и на огромен екран. Тази вечер ще Ви покаже уникална 

история и ще Ви подари незабравими минути. 

 

Friguia Park 

Продължителност: половин ден / цена: 20 евро 

Тематичен зоопарк на площ 36 ха, 

разположен между Сус и Хамамет, на 

красиво място между планината Атлас и 

Средизимно море. Повече от 30 африкански 

разновидности живеят в естествена среда, 

която е била тяхна в римския период: 

лъвове, жирафи, щрауси, слонове, маймуни, 
крокодили, диви кучета, птици... 

Ще имате уникалната възможност да се 

разходите на камила през обширна равнина, 

където антилопи и газели живеят на 

свобода. Можете да си починете в ресторант с разкошен панорамен изглед към 

морето и планините. Има много места, където можете да си починете, има и детска 
площадка.  

В голяма африканска хижа можете да 

гледате африканско шоу с обяд. 

Жители на Зулус и тунизийска 

фолклорна група ще Ви развличат. В 



магазина можете да купите интересни подаръци, които до Ви напомнят за 

изумителното време, прекарано в парка.  

Парк Friguia е създаден в сътрудничество на южноафрикански и европейски 

специалисти, участващи в Световна програма, която да спаси измиращите видове. 

От 2010 г. Можете да посетите новия делфинариум – да поплувате с делфини и да 
гледате интересно представление с тяхно участие.  

 

 

Кайруан – Ел Джем  

Продължителност: цял ден / цена: 30 евро 

Посещават се Римския амфитеатър в Ел Джем, Кайруан, обяд в хотел 

Континентал, храма на Сиди Сахби – 

величествен паметник, построен през 

17в., Мемориалните цистерни за вода 

на Аглабидите, Голямата джамия, 

свободно време в Медината; спиране в 
Монастир. 

Римският амфитеатър Ел Джем е 

колосален монумент от II век, изграден 

от бял камък, който се смята за трети 

най-голям по рода си паметник от 

римската епоха и един от най-
запазените. 

Кайруан е бил един от най-големите градове на Средиземноморието, сега е 

превърнат в религиозен център. Разпръснатите из медината бели куполи подсказват 

местата на храмовете на светци и духовни водачи. Емблемата на града е Голямата 

джамия, една забележителност, която напомня за бляскавите времена на Агладските 
емири, които през 11 век са били владетелите тук.  

Отстъпка за деца до 12 г. – 50%, без Сахара; в екскурзионните програми напитки не 
са включени. 

 

  

  

  


