
1. Двудневен класически тур на Сахара с включено джип-сафари и пълен пансион 

Тази екскурзия ще Ви запознае с уникалните природни пейзажи в южната част на Тунис, където 
територията се „владее“ от пустинята Сахара. Тя представлява 40 % от площта на тази 
северноафриканска страна и е задължителна спирка за всеки чуждестранен посетител. 
Вълнуващото пътуване започва с главният оасис в Северна Африка – Чебика, където растат около 
150 хиляди финикови палми, познати като „хлябът на пустинята“. Те са известни, като феникс, тъй 
като след смъртта се възраждат с помощта на подмладени корени. В пустинните местности на 
Северна Африка и Близкия изток палмата е била основен източник на храна в продължение на 
хилядолетия. Пътешествието продължава с традиционно джип-сафари в пустинята – неизменна 
част от екскурзиите до Сахара. Няма да пропуснем и загадъчните явления, познати като „миражи“. 
Този естествен оптичен феномен е природно явление, при което слънчевите лъчи се пречупват 
различно създавайки илюзия, която може да бъде заснета с камера или фотоапарат. Неизменна 
част от това приключение е и Шот Ел Джерид – най-ниската точка в страната и най-голямото 
солено езеро в Сахара. Ще посетим и Татауин, за да „срещнем“ героите от Междузвездни войни. 
Нощувка. Сутринта ще започне с невероятния изгрев. И за да се почувствате, като истински номад, 
ще яздите камила в Дуз по безкрайните дюни. Пътуването ще завърши с Матмата, където ще 
видим как местното берберско население все още живее в т.нар. пещерни къщи. 

Цени: 

от Джерба – 126 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 78 евро 

* Настаняване в единична стая, наем на АТВ (45 - 60 TND) и езда на камила (15 евро) се заплащат 
допълнително. 

2. Еднодневна екскурзия до Матмата и Дуз с включен обяд без напитки, езда на камила и среща 
с троглодитите. 

Остров Джерба има огромно предимство пред континенталната част на Тунис. Неговото 
местоложение Ви дава възможността да посетите Сахара за един ден, да яздите камили по 
дюните на голямата пустиня, да посетите местните бербери, да опитате любимият кускус и да 
рагледате Дуз. Матмата е берберско селище в южната част на Тунис. Намира се между Шот Ел 
Джерид и залива Габес. И до ден днещен част от местното население живее в традиционните 
подземни структури и къщи, наречени троглодити. До 1969 година се смятало, че тук живеят 
единствено и само скитащи номадски племена, без постоянно население. След обилни дъждове, 
които продължават повече от 20 дни, голяма част от пещерните домове на берберите са 
наводнени и разрушени. Това е причината да се построят надземни помещения, а част от 
подземните да бъдат възстановени. И до ден днешен подземните пещерни къщи са дом на 
стотици троглодити. Дуз е познат, като „вратата към Сахара“. Тук са разположение над 500 000 
палмови дървета. Някога градът е бил център на номадското племе, което е живяло първо в 
Египет , след това в Либия, преди да се установи в Тунис през 13в. Дуз се превръща във важна 
спирка по транссахарския кервански маршрут, който използва камили, за да улесни търговията със 
злато, слонова кост и подправки. Главната атракция днес е палмовият оазис. 

Цени: 

от Джерба – 80 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 53 евро 



3. Целодневна екскурзия до Татауин и Шенини с включен обяд без напитки 

Обиколката започва с ферибот до континенталната част на Тунис. Първата спирка 
световноизвестнят град Татауин. Ако сте фен на извесната поредица „Междузвездни войни“ то 
това е вашето място. Едноименната планета във филмите е измислена, но пустиното кътче е 
съвсем реално. Тук ще имате и уникалната възможност да посетите традиционен базар предлагащ 
редица местни сувенири. Следващата спирка ще бъде берберското селце Шенини. Сред къщите, 
вградени в планинския терен, много от които все още са обитавани, е построена Древната 
Джамия на Седмината спящи, събрала около себе си много легенди.  

Цени: 

от Джерба – 56 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 33 евро 
 

4. Полудневна обиколка на остров Джерба 

Въпреки малките си размери, тунизийската перла о-в Джерба изобилства от красиви плажове, 
прекрасни малки градчета, зашеметяващо културно богатство и незабравима кухня. Той смесва 
всички обичайни декорации на Средиземноморието с характерните си северноафрикански 
корени. Тук векове наред мирно съжителстват мюсюлмани, бербери и евреи. Островът е дом и на 
най-старата синагога в Африка. Първата спирка ще бъде Гелала, известен в цялата страна със 
своите майстори грънчари и керамични изделия. Тук е разположени и етнографски музей, 
показващ огромните традиции на острова. Неразделна част от екскурзията е синаготата Ел Гриба – 
най-старата в Африка и една от най-старите в света, основана през 6 век пр.н.е. Освен че е център 
на еврейския живот на острова, е и място за поклонение. Една от легендите, свързани с 
основаването й, твърди, че е включен или камък, или врата от Соломоновия храм или Втория храм 
в сградата. В знак на приятелство между религиите е построена джамия в близост до синагогата. 
Последната точка по маршрута ще бъде град Хумт Сук – столица и най-голям град на острова. Той 
е туристически център популярен с традиционния си базар (сук), крепостта Борж Ел Кебир, 
пристанището, Католическата църква „Свети Йосиф“ и невероятната си архитектура. В града е 
предвидено и свободно време за разходка и шопинг. 

Цени: 

от Джерба – 35 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 23 евро 

5. Полудневна екскурзия с посещение на ферма за крокодили и „Djerba Еxplorer”. 

Фермата за крокодили е една от основните атракции на остров Джерба. Тя обхваща площ от 3 
хектара и е дом на около 400 нилски крокодили. Те са един от най-големите видове крокодили – 
мъжкият екземпляр достига до 7 метра дължина, а теглото им може да надвиши 1 тон. Познат е 
като „ужасът на реката“. Те са мързеливи и не обичат да губят енергия, но нещата се променят, 
когато става въпрос за хранене. Именно това е кулминацията на екскурзията. Ще станете 
свидетели на зрелище, в което крокодилите буквално за секудни се разправят с над 600 кг прясно 
месо. Следващата спирка е “Djerba Heritage” - атракция, много популярна в арабските 
страни.Mоже да се сравни със село или малък замък, защитен със стени, зад които има всичко 
необходимо за живот. Тук ще се запознаете с вековни традиции, култура и начин на живот. 



Цени: 
от Джерба – 42 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 26 евро 

 
 

6. Полудневен круиз с пиратски кораб с посещение на плажа Рас Ел Мар и включен обяд. 

Плажът на полуостров Рас Ел Мар е широко известен, като местообитание на розовo фламинго. 
Полуостровът е свързан с остров Джерба чрез пясъчен провлак, който при отлив е напълно скрит 
под водата, превръщайки полуострова в остров. Тук няма инфраструктура, но изобилства от 
чадъри и шезлонги: плажът е девствен, с кристално чиста вода и идеален за плуване. Свободно 
време около 1.5 часа. В програмата са включени фолклорна и анимационна програма, спирка в 
открито море с възможност за скокове във вода и приятен тунизийски обяд – салата, основно 
ястие с риба, кускус или паста и сезонни плодове. 

Цени: 

от Джерба – 42 евро на човек, за деца до 11.99 г. – 26 евро 

 

Информация за допълнителните екскурзии: 

*Всички допълнителни екскурзии се извършват от местен лицензиран екскурзовод на английски 
или руски език и при възможност с превод на български от наш представител.  

*Последователността на екскурзиите обявени в програмата не се гарантира и може да бъде 
променена в зависимост от работното време на посещаваните обекти. 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат предварително от България, не по-късно от 20 
дни преди датата на пътуване. 

*Минимален брой записани туристи за осъществяване на екскурзиите: 20 човека. 

 

 

*Условия на местната обслужваща фирма за отказ от вече заявени и заплатени допълнителни 
екскурзии: 

 - при отказ повече от 48 часа преди началото – без неустойка 

 - в периода 48 – 24 часа – 75 % неустойка 

 - по-малко от 24 часа – 100 % неустойка 

  

 

 



 

Какво трябва да носите по време на всяка екскурзия: 

- ваучер или билет за платена екскурзия 

- предпазна маска 

- телефон, вода, очила, шапка 

- слънцезащитен крем 

- приемливо облекло при посещение на религиозни обекти, удобни обувки, бански костюм 


