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1.GÜN İSTANBUL-TUNUS
Tunus Hava Yolları TU215 tarifeli seferi ile saat 12:55’te Tunus’a hareket. Saat 13:45’te Tunus’a varış ve
havalimanında bizi bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer. ( Magic Life Africana 5* vb… ) Akşam
yemeği ve geceleme otelimizde.
2.GÜN TUNUS
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Antik (eski) şehir Tunus ziyareti. Ardından öğle yemeğimizi LA
GOULETTE de alacağız.Öğleden sonra ünlü SIDI BOUSAID bölgesinde serbest zaman.Tur sonu otelimize geri
dönüş, geceleme otelimizde.
3.GÜN TUNUS- TOZEUR
Kahvaltımızın ardından Tozeur’a gitmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. Tozeur’a varışımıza istinaden
havalimanında bizi bekleyen özel otobüsümüz ile otele transfer, check-in işlemleri. ( Hotel Ras El Ain 4* vb… )
Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.
4.GÜN TOZEUR/ OASIS DE MONTAGNES/ OUNK JMEL
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından CHOTT EL GHARSAA ve L'OUED SADGOUG'u geçerek GENERAL
ROMELENİN VADİSİ’ni ve LA GROTTE DE BERGER'e kadar olağanüstü panoramik görüntü izleyeceğiz.
Ardından İstikamet MIDES, Mides; Cezayir sınırında inanılmaz terk edilmiş bir köy gezimizin ardından TAMERZA
VAHA'sına devam ediyoruz. Yerel restoranda öğle yemeği.Yemeğimizin ardından muhteşem yıkık ve harap
haldeki köyü gezerek 4 metrelik OUED EL HORCHANE'i (küçük bir şelale) görüyoruz. Sonrasında CHEBIKA
VAHASI'na geçiyoruz , Chebika Vahası su kaynaklarının olduğu mesire yeri dağın tepesinde küçük bir köy.
NEFLAYET ve ONK JEMAL saharalarında deveye binecek ve kumullardan gün batımını izleyeceğiz. Son olarak
Ünlü Star Wars filminin çekildiği bölgenin ziyaret edecek ve otelimize geri döneceğiz. Dileyen misafirlerimiz için
akşam antik (eski) şehrin ziyareti ve CHAKWAK parkı. Geceleme otelimizde.
5.GÜN TOZEUR/ DOUZ / KSAR GHILANE
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Tozeur’dan Chott El Jerid’e gitmek için otelimizden ayrılıyoruz.
Serap görülebilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu bir çölde kocaman bir göl ziyaretimizin ardından KEBİLİ’ye
varıyoruz ve antik şehri geziyoruz. Ardından DOUZ’a gitmek için yola koyuluyoruz. Öğleden sonra, çölü geçip en
iyi vaha KSAR GHILANE'ye varıyoruz. İsteğe gore ZAAFRANE’de deveye binebilirsiniz. Otele transfer ve check-in
işlemleri ogle yemeği ve geceleme otelimizde. ( Hotel El Mouradi Douz 4* vb… )
6.GÜN KSAR GHILANE/ TATAOUINE / DJERBA/ TUNUS
Kum tepelerinin üzerinde güneşin doğuşunu yakalama ve kahvaltımızın ardından Güney Tunus’un en değişik
şehirlerinden biri olan Totoouine’ye doğru yola çıkıyoruz. Bugün Ksarhdada, Ouled Soltane ve Chenini’yi
göreceğiz.
Diar El Barbar Hotel’de öğle yemeği ve MEDENINE üzerinden Djerba'ya devam ediyoruz. Djerba şehir turundan
sonra havalimanına transfer, Tunus’a geri dönüş, otelimize transfer. Geceleme otelimizde. ( Hotel Diplomat 4*
vb… )
7.GÜN TUNUS
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Tunus antik şehrini göreceğiz. La GOULETTE’de öğle yemeğimizi
yiyecek ve ardından meihur SIDI BOUSAID bölgesinde serbest zaman vereceğiz. Geceleme otelimizde.
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8.GÜN TUNUS- İSTANBUL
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından, odaları boşaltma ve check-out. Ardından havalimanına transfer.
Tunus Havayolları’nın TU216 sefer sayısı ile 17:00’da kalkış, 21:35’te İstanbul’a varış. Turumuzun sonu.

2 ve 3

Tek kişilik

06-12 Yaş

00-06 Yaş

Kişilik Odada Kişi başı

Oda Farkı

Çocuk

Çocuk

675 €

0-6 yaş
grubundaki
çocuklar tura
kabul
edilmemektedir.

OTELLER

Magic Life Africana 5*
Hotel Ras El Ain 4*
825 €

240 €

Hotel El Mouradi Douz 4*
Hotel Diplomat 4* vb…


Rezervasyon esnasında TC numarası, pasaport numarası, doğum tarihi ve pasaportun alınış/son
kullanma tarihi bilgilerinin alınması önemle rica olunur.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:









Tunus Havayolları ile İstanbul-Tunus / Tunus-İstanbul arası gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Alan vergileri
Tunus-Tozeur arası iç hat uçak bileti
7 gece 4*-5* otellerde oda kahvaltı bazında konaklama
Tüm transferler
Programda belirtilen tüm turlar
Programda belirtilen tüm öğle ve akşam yemekleri
Türkçe rehberlik Hizmeti

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER




Seyahat Sigortası 15 €
Yurt dışı çıkış harcı 15 TL
Kişisel harcamalar
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ÖNEMLİ NOTLAR:












Tunus Tür k vatand aş larına vize uygulama m aktad ır .Anc ak pas apo rtların en az 6 ay
geç er lilik s ür es i bulu nmas ı ve pas ap ort lar ın ın yıpra n ma m ış olma s ı ger ekmekted ir .
Grup katılım sayısının 20 kişiden az olması durumunda, Türkiye çıkışlı rehber verilmemektedir. Bu
durumda misafirlerimiz Tunus’ta Türkçe konuşan yerel rehber tarafından karşılanacaktır.
212 TUR, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne
tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid
edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.
Çocuk fiyatları ; 2 yetişkinle aynı odada 3. kişi olarak konaklamaları halinde uygulanır.
Üç Yataklı odada ; 3. yatak ilave yatak olup, açılır-kapanır yatak şeklindedir ve diğer 2 yatakla aynı konfora
sahip değildir.
Uçuş saatine göre, geç varışlarda panoramik şehir tanıtım turu, ertesi gün yapılır.
212 TUR kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen gezilerin günleri yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir
sebeple izin verilmeyen geziler yapılmaz. Bu gezilerin yapılamamasından 212 TUR sorumlu tutulamaz.
65 yaş üzeri misafirlerimize seyahat sigortası için yaş periyodlarına göre sürprim uygulaması vardır.
Detayları acentanızdan öğrenebilirisiniz.
212 TUR gezi programlarına kayıt yaptırmış kişiler bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.
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