Carnaval na Tunísia 2019

(13 dias)

Saída: 28 de Fevereiro de 2019. – PENSÃO COMPLETA NA TUNISIA!
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SALVADOR/SÃO PAULO/MADRID: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
MADRID: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
MADRID: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
MADRID/TUNIS: Café da manhã. Dia livre no fim da tarde traslado ao aeroporto para embarque com destino a Tunis, chegada e
traslado ao hotel. Jantar.
TUNIS/CARTAGO/SIDI BOU SAID /HAMMAMET
Café da manhã e saída para visita ao Museu do Bardo. Continuação até Cartago e visita as ruínas Romanas almoço no restaurante
Le Pirate e tempo livre em Sidi Bou Said. Continuação da viagem até Hammamet. Jantar e hospedagem.
HAMMAMET/ KAIROUAN / SBEITLA/TOZEUR:
Café da manhã e saída para Kairouan, visita a Grande Mesquita e Mausoleu do Barbeiro da Medina, conheceremos uma oficina
de confecção de tapetes. Almoço e continuação até Sbetla para visitar as Ruínas. Saída para Gafsa e Tozeur, Chegada, jantar e
hospedagem.
TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/MIDES/TOZEUR
Café da manhã e saída em carros 4X4 em direção aos Oasis das montanhas, visita ao povoado de Chebika e a cascata de Tamerza
e canyons de Mides, regresso ao hotel para almoço e pela tarde saída para Oung Jemal, local onde foram realizadas as filmagens
de Guerra das Galaxias. Regresso ao hotel. A noite saída para Jantar típico com show e hospedagem.
TOZEUR– NEFTA –CHOT EL JERID–DOUZ.
Café da manhã e saída para percorrer as gargantas de Thelia e desfrutar de uma paisagem quase lunar, almoço e continuação ate
Douz chamada a porta do Deserto via Chott el Jerid onde poderemos apreciar o fenômeno de miragens e faremos um passeio em
camelo pelo Deserto. Jantar e hospedagem.
DOUZ / ELJEM / MATMATA / PORT EL KANTOUI /SOUSSE
Café da manhã e saída com destino a Matmata onde poderemos visitar uma casa troglodita, continuação até El Jem e visita ao
anfiteatro romano melhor conservado do mundo, Almoço e prosseguimento ate Port el Katoui. Hospedagem em Sousse. Jantar.
SOUSSE/MONASTIR/HAMAMMET:
Café da manhã e saída para visitar a Medina de Sousse e Mauselou de Habib Bourguiba. Almoço e tarde livre para compras.
Traslado ate Hammamet e hospedagem. Jantar.
HAMMAMET/TUNIS/MADRID:
Café da manhã e tempo livre para visita da Medina. O almoço deste dia não está incluído, Traslado ao aeroporto de Tunis para
embarque com destino a Madri.Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
MADRID:
Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcionais.
MADRID/SALVADOR: Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Salvador e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa parte terrestre:
EM APARTAMENTO DUPLO: € 1.847,00 – Supl. SGL: € 410,00
Forma de Pagamento:
30% DE ENTRADA E SALDO EM 06 X Nos cartões de credito ou 9 X com cheques pré datados.
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Passagem Aerea Tunis Air MAD/TUN/MAD
Hotéis de categoria Primeira Superior
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
13 refeições na Tunísia
Café da manhã em Madrid.
Visitas mencionadas.
Guia local em português.
Seguro de viagem.
Nossos preços não incluem:
Bebidas nas refeições
Gorjetas.

