Тунис - ЛЯТО 2017
Почивка в Тунис
06.09.2017 – 25.10.2017г.
Цена от: 439 евро

Програма :
ден първи
Програмата започва със среща на летище София с представителя на фирмата, който ще изпрати
групата за полет до Тунис. След кацане на летище Енфида Ви очаква представителят с руски
език на фирмата-партньор в Тунис за организиран трансфер до избрания от Вас хотел. В удобно
за Вас време нашият представител ще организира за Вас информационна среща, за да Ви
представи дестинацията и Ви даде по-подробна информация за района, Вашия хотел и
допълнителните мероприятия, към които можете да се присъедините.
ден втори до ден трети
Ще имате възможност да се насладите на престоя си в най-бързо развиващата се африканска
страна, в която се съчетават по уникален начин арабския дух и самобитна култура с белезите на
френското колониално влияние, което самите тунизийци определят като благотворно; да се
отдадете на почивка във Вашия хотелски комплекс или на самостоятелни разходки в
курортните зони и околните градове.
Ако сте приключенски настроени може да направите вълнуващата двудневна обиколка из
пустинята с организираната от нас екскурзия "Сахара - двудневно Сафари в пустинята".
За да усетите автентичната атмосфера на Тунис, Ви препоръчваме да се включите в това
незабравимо пътуване, свързано с опознаване на пустинята и културата и бита на местните
хора.

ден четвърти
Закуска. Свободно време.
Ако се интересувате от животинското разнообразие в Африка или просто искате да се
запознаете с танците на Зулу, то на Вас би ви харесала следваща допълнителна екскурзия –
Зоопарк Friguia и Фолклорна вечер.
Следобед, ще имате достатъчно време, за да обиколите зоопарка и да снимате неговите
обитатели, а вечерта ще бъдете настанени в шатра и ще можете да се насладите на фолклорната
програма на пъстроцветния южноафрикански народ.

ден пети
Закуска. Свободно време или възможност за допълнителни екскурзии.
По желание можете да се включите в целодневна екскурзия до Картаген, люлка на една от най-

древните цивилизации.
Останките от античния град се намират на 16км от столицата Тунис.
Картаген е един от осемте обекта на африканската република, които са вписани в Списъка на
ЮНЕСКО за световните паметници на културното и природно наследство.
ден седми - ден осми
Свободно време за плаж и разходки.
ден осми
Закуска. Свободно време до организираният трансфер до летище за полет от Енфида до София .
Завръщане в България.

* Всички допълнителни екскурзии се заявяват на място.

Информация за полетите :
Транспорт
дата
полет летище излита каца летище
06-09-2017 BJ 7953 София Т1 14:10 14:25 Енфида
25-10-2017 BJ 7952 Енфида 09:00 13:10 София Т1

Royal Jinene 4*

Намира се: на 18 км. от Летището в гр. Монастир, на 3 км. от гр. Сус, близо до Порт Ел
Кантаоуи и голф игрища.
В хотела: 2 ресторанта /1 а-ла-карт/, 3 бара, панорамен ресторант "L'Olivier'' за 450 души,
барбекю ресторант, снек бар "La Perle", бар "La Fontaine”, бар "Horizon", пицария и бар около

басейна, бар на плажа, арабско кафене, детска площадка, басейн с детско отделение, детско
меню, мини клуб, закрит басейн, 2 асансьора, 2 тенис корта, интернет-кафе/платено/, бизнес
център, салон за красота, лекар.
Безплатно: солариум, тенис на маса, дартс, шахмат, волейбол, плажен волейбол, аеробика
мини-голф, дискотека развлекателни програми.
Срещу заплащане: фитнес-център, сауна, турска баня, джакузи, масаж, тенис корт,
осветление на тенис корта, тенис топки и ракети, билярд, дайвинг, езда, водни ски, сърф,
парашут, водни колела.
В стаята: баня, климатик, телефон, балкон, сателитна телевизия, сейф и мини бар /срещу доп.
заплащане/.
Плаж: пясъчен. Чадъри и шезлонги – безплатно

Economy room/икономична стая
Настаняване: всичко включено в цената
Всички цени са в евро

Дати на
заминаване

на човек в
на човек в
стая с 1
стая с 2 легла
легло

за трети човек в 2 възрастни и 1 дете
стая с 2 легла /02-11.99/ в 1 стая

2 възрастни и 2 деца
/02-11.99/ в 1 стaя

06.09.2017 13.09.2017

439 eur

499 eur

383 eur

1119 eur

1462 eur

13.09.2017 20.09.2017

439 eur

499 eur

383 eur

1119 eur

1462 eur

20.09.2017 27.09.2017

439 eur

499 eur

383 eur

1119 eur

1462 eur

27.09.2017 04.10.2017

388 eur

443 eur

343 eur

1018 eur

1333 eur

04.10.2017 11.10.2017

388 eur

443 eur

343 eur

1018 eur

1333 eur

11.10.2017 18.10.2017

388 eur

443 eur

343 eur

1018 eur

1333 eur

18.10.2017 25.10.2017

388 eur

443 eur

343 eur

1018 eur

1333 eur

Цената включва :
* Самолетен билет за полет София – Енфида - София.
* Летищни такси - 90 евро на възрастен/дете.
* Посрещане от представител на фирмата - партньор в Тунис.
* Трансфер: летище-хотел-летище.
* Настаняване за 7 нощувки в избрания от Вас хотел на съответната база.
* Представител на фирмата по време на целия престой.
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на човек по време на цялото пътуване.

Цената не включва :
* Горивна такса - поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите имат
право да начислят горивна такса. В този случай цената на пътуването ще се промени съгласно
горивната такса.
Горивната такса се дължи за всички резервации за съответния полет, без значение кога са били
направени.
Информация за стойността на горивната такса ще бъде публикувана 21 дена преди датата на
съответния полет, за което клиентите ще бъдат уведомени и ще могат да заплатят горивната
такса до 7 дни преди пътуването /за записвания по-малко от 21 дена преди съответния полет
също ще важи обявената горивна такса за този полет, ако има такава/.

Sentido Le Sultan 5*

Sea View Room/стая с гледка море
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Всички цени са в евро

Дати на
заминаване

на човек в стая с на човек в стая с за трети човек в стая 2 възрастни и 1 дете /032 легла
1 легло
с 2 легла
13.99/ в 1 стая

06.09.2017 13.09.2017

723 eur

892 eur

604 eur

1926 eur

13.09.2017 20.09.2017

660 eur

802 eur

559 eur

1771 eur

20.09.2017 27.09.2017

578 eur

682 eur

498 eur

1564 eur

27.09.2017 04.10.2017

578 eur

682 eur

498 eur

1564 eur

04.10.2017 11.10.2017

578 eur

682 eur

498 eur

1564 eur

11.10.2017 18.10.2017

578 eur

682 eur

498 eur

1564 eur

18.10.2017 25.10.2017

578 eur

682 eur

498 eur

1564 eur

Цената включва :
* Самолетен билет за полет София – Енфида - София.
* Летищни такси - 90 евро на възрастен/дете.
* Посрещане от представител на фирмата - партньор в Тунис.
* Трансфер: летище-хотел-летище.
* Настаняване за 7 нощувки в избрания от Вас хотел на съответната база.
* Представител на фирмата по време на целия престой.
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро на човек по време на цялото пътуване.

Цената не включва :
* Горивна такса - поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите имат
право да начислят горивна такса. В този случай цената на пътуването ще се промени съгласно
горивната такса.
Горивната такса се дължи за всички резервации за съответния полет, без значение кога са били
направени.
Информация за стойността на горивната такса ще бъде публикувана 21 дена преди датата на
съответния полет, за което клиентите ще бъдат уведомени и ще могат да заплатят горивната
такса до 7 дни преди пътуването /за записвания по-малко от 21 дена преди съответния полет
също ще важи обявената горивна такса за този полет, ако има такава/.

ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР:
* Безплатен езиков курс в Езикова школа ПРЕСТИЖ / за Вас или член от вашето семейство/
по английски или немски език през 2017 година.
* Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен специално ва
Вас.
* „Семейна отстъпка“ – когато пътувате семейно, всеки един – независимо от броя на
членовете на семейството ползва 3% отстъпка от пакетната цена.

Туристическа агенция АНАТУР има лиценз на Туроператор и Турагент /РК-01-6309/ и
сключена застраховка „Отговорност на Туроператора“ по смисълът на чл. 42 от Закона за
туризма /полица№1316009332000001/.

София, бул. Дондуков 57Г /вход откъм бул. Васил Левски/
Тел.02/9877268
e-mail&info@anatour.bg

