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Preu per persona en habitació múltiple 
en règim de Pensió Completa

Grup 30-40 persones: 479€

Grup 41-50 persones: 469€

Serveis opcionals:

•	Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Passejada en camell de bon matí (dia 3). Cal comprar-la a través 

del guia acompanyant.
•	  Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

DIA 1: BARCELONA – TUNIS - CARTAGO
Trobada i trasllat en bus ins a l’aeroport, on 
hem de ser dues hores abans de la sortida 
del vol. De seguida que arribem aproita-
rem per conèixer la capital del país. Visita-
rem el soc (mercat típic dels països àrabs). 
Allà podrem comprar-hi tot practicant l’art 
del regateig. Després dinarem en un res-

taurant per agafar forces i anirem a la medina, la més gran de tot Tunísia. Val 
la pena badar pels seus carrers estrets i plens d’història i de rica arquitectura. 
Al vespre anirem a Cartago, ens allotjarem a l’hotel i hi soparem.
 
DIA 2: CARTAGO – SIDI BOU SAID - TOZEUR 
Després de l’esmorzar anirem a visitar les famoses ruïnes de Cartago i tot 

seguit a Sidi Bou Said, un típic poble de ca-
setes emblanquinades amb calç i que té un 
mirador amb vistes excepcionals. Un bon 
consell és acabar la visita prenent un te a 
la menta en un dels molts cafès de la po-
blació. Després de dinar en un restaurant 
agafarem em bus per traslladar-nos cap a 
Tozeur, la ciutat més important del sud i 
històric punt de trobada de comerciants. 
Com que hi arribarem al vespre, serà hora 
d’allotjar-nos a l’hotel i sopar-hi. 

DIA 3: TOZEUR – OASI DE MUNTANYA - DOUZ
Possibilitat de fer una passejada en camell de bon matí (opcional). Esmorza-
rem a l’hotel i marxarem al desert. Allà farem un recorregut per la Gran Duna, 
escenari famós de pel·lícules com Star Wars o El pacient anglès. Més tard ani-
rem a Chebika, una ciutat que va ser devastada per les inundacions dels anys 
60. Allà tindrem un fantàstica vista de la cadena muntanyosa i de l’oasi rode-
jat de palmeres. Encara veurem a un altre oasi, aquest amb cascada d’aigua, 
el de Tamerza, a uns 10 km de la frontera amb Algèria. Després ens aturarem 
per dinar. Amb energies renovades seguirem el camí cap a Douz, travessant 
el majestuós Chott El Djerid, el gran llac de sal. Hi farem una parada per con-
templar-lo i trobar-hi les millors roses del desert. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIA 4: DOUZ – MATMATA – EL JEM - KAIROUAN
Després d’esmorzar sortirem amb destinació al nord del país, tot i que primer 
ens acostarem a Matmata. Aquesta ciutat és molt peculiar per la seva estruc-
tura i per les vivendes troglodites i subterrànies que hi ha. Aquí també s’hi 
va rodar Star Wars, concretament és el decorat natural del planeta Tatouine, 
el de Luke Skywalker. Deixarem Matmata per continuar cap a Gabes, on di-
narem i, si hi ha temps, passejarem pel seu mercat. La següent parada serà 
a El Jem, que té un dels amiteatres romans més ben conservats que encara 
existeixen. Allà podrem moure’ns per les graderies, baixar a les masmorres 
i sentir-nos com gladiadors a l’arena. Després d’aquesta experiència farem 
camí cap a l’hotel de Kairouan. Hi soparem i hi passarem la nit.

DIA 5: KAIROUAN – MONASTIR/SOUSSE
Un cop esmorzats, farem una visita a Kairouan, que passa per ser una de 
les ciutats més religioses de tot l’Islam. Hi haurà una mica de temps lliure 
per passejar-hi abans de dinar en un restaurant. A continuació marxarem 
cap a Monastir, on va néixer el cap d’estat que va modernitzar Tunísia: Hbib 
Bourguiba. Si se’ns permet, visitarem la Gran Mesquita (les noies hauran de 
cobrir-se els cabells amb un mocador) i després la medina i el ribat. Soparem 
i dormirem a Monastir mateix o bé a Sousse. 

DIA 6: Monastir/Sousse – Tunis - Barcelona
Esmorzar, recollida a l’hotel a l’hora convinguda i trasllat a l’aeroport de Tunis 
per agafar el vol cap a Barcelona. Seguidament, un bus portarà el grup ins 
al centre escolar.

Opció més econòmica,

 amb Mitja Pensió 50€ 

menys per persona !!!

Tunísia 
6 dies / 5 nits

El preu inclou:

•	Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	Bitllets d’avió Barcelona – Tunis - Barcelona
•	Bus a Tunísia per a tots els trajectes descrits
•	Guia acompanyant durant tota l’estada a Tunísia
•	5 nits en hotels 3* en habitacions múltiples i en 

règim de Mitja Pensió (sopar amb aigua + esmorzar)
•	En opció de Pensió Completa 5 dinars en restaurants 

(una aigua inclosa)
•	3 gratuïtats per a professors amb un mínim 

de 50 alumnes de pagament
•	Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	IVA i Taxes de l’aeroport
•	L’ordre dels itineraris pot modiicar-se


