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Des de  

530 € 

 
GC 1881 

Tunísia (12 dies) 

La barreja perfecte entre el món romà i islàmic  

 

Un recorregut que combina el millor de Tunísia. Descobreix les millors ruïnes romanes d'Àfrica (Dougga, El amfiteatre de El 

Djem-el tercer més gran de l'Imperi Romà-) sense oblidar passar uns dies a les platges de Hammamet o Sousse. Visita la que 

probablement és la millor medina de Tunis a la ciutat santa de Kairouan, lliure en gairebé la seva totalitat de parades per a 

turistes. I endinsa’t al desert de Tozeur on podràs passejar per els seus oasisi més coneguts i realitzar innombrables actvitats. 

Per finalitzar, sigues com Luke Skywalker al planeta Tatooine quan visitis els pobles de Matmata. Un viatge que combina el relax 

de la platja amb l'aventura del desert i la vida cultural al voltant de la capital, Tunísia. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 

Dia 1 .- Aeroport-Hammamet 

Dia 2 .- Hammamet-Kairouan. Visita de la ciutat santa de 

Kairouan i de les seves Zaouies (complexos que envolten 

tombes de sants) 

Dia 3 .- Kairouan-Tozeur. La porta del desert 

Dia 4 i 5. Activitats a Tozeur (4x4, oasi etc ...) 

Dia 6 .- Tozeur-Matmata. Poblats trogloditesen el 

paisatge de La Guerra de les Galàxies 

Dia 7 .- Matmata-Sousa 

Dia 8 i 9 .- Entorns de Sousa (Monastir, Mahdia, El Djem) 

Dia 10 .- Sousa-Dougga-Tunísia (Visita de la ciutat 

romana de Dougga. Excursions opcionals a Bulla Regia). 

Visita de Sidi Bou Saïd. 

Dia 11 i 12 .- Tunis (Visita de la medina i de el magnífic 

museu de El bardo). 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier de ruta (Què fer, 
horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses viatges. 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar aquest 
viatge). 
 
 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Ciutat romana de Dougga Monastir 

 

 
El Djem Sidi Bou Saïd 

  

Medina de Tunis Sud de Tunissia (desert) 

 


