
  

 Почивка в Тунис, полет в сряда от София - 7 нощувки 

 

Ден 1 

Среща на летище София и изпращане от представител на туроператора. Отпътуване в обявения 

час с чартърен полет. Кацане на летище Енфида, Тунис след около 2 часа. Посрещане от фирмата 

партньор и трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела след 14:00ч. Свободно време. 

Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 2 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 

заплащат предварително от България. Нощувка. 

 

Ден 3 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 
заплащат предварително от България. Нощувка. 

Ден 4 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 
заплащат предварително от България. Нощувка. 

Ден 5 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 
заплащат предварително от България. Нощувка. 

Ден 6 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 
заплащат предварително от България. Нощувка. 

Ден 7 

Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и 
заплащат предварително от България. Нощувка. 

  



Ден 8 

Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Енфида, Тунис в обявения час. Полет за София. 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА 

»  Чартърен полет София - Енфида - София с включени летищни такси и багаж до 20 кг. чекиран и до 

7 кг. ръчен; 

»  7 нощувки в хотел по избор на съответния пансион; 

»  Трансфер летище – хотел – летище; 

»  Безплатен PCR-тест за отиване; 

»  Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.); 

»  Изпращане на летището от представител на TO; 

»  Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в чужбина); 

»  Обслужване на български език на място. 

 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА 

»  Застраховка "Отмяна на пътуване" (виж условията по- долу); 

»  Такса гориво (виж забележката по- долу); 

»  Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв; 

»  Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. - доплащане 20 лв; 

»  Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и 

входни такси. 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

»  Депозит: 10 % от общата цена на туристическия пакет - при записване; 

»  Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване; 

»  Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на 

БНБ в деня на плащането. 

 

»   Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 100 човека; 

»   Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи: 20 дни преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 

дни; 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 

продължителност от два до 6 дни; 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия 

пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни. 



»   Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт 

»   Паспортът трябва да е с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. 

»   Визов режим: Няма 

 

ВАЖНО: 

В програмата са включени хотели с различни категории и различен вид хранения, от които всеки 
потребител може да избере според личните си предпочитания и ценови диапазон. 
При пристигане в Тунис е необходимо туристите да предоставят негативен резултат от проведен 
до 72 часа преди отпътуване PCR тест. Туроператорът предоставя БЕЗПЛАТЕН PCR тест.  
В случай, че при връщане в България се изисква отрицателен PCR тест, на туристите ще бъде 
предоставен талон с 50 % отстъпка. 

ТАКСА ГОРИВО: 
 
Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да начислят т.нар. 
горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на пътуването ще се добави и 
фактическата стойност на горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу, като тя е 
дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени 
същите. Ако има такова изменение, информация за стойността му се обявява 20 дни преди датата 
на съответния полет и информацията се предава на клиентите. Заплащането на горивната такса се 
извършва до 7 дни преди датата на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за 
записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна такса, ако 
има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на 
горивата на тон за 1 /една/ отсечка – София – 600 долара на тон, Енфида – 600 долара на тон. 
Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) + ((X1-Y1) x Z1)/брой седалки = 
НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на горивото към дадена дата /преди или по 
време на полетната програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в офертите, а Z - 
средния разход на гориво в тонове по летателна отсечка София – Енфида, а X1, Y1 и Z1 
представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка Енфида-София. 

 

ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО: 

Сключва се до 7 работни дни от датата на подписване на договора за туристически пакет, при 
условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на 
пътуването остават не по-малко от 10 дни, считано от деня на сключване на застраховката. 
Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на 
туриста и срока за анулация. 

 

 



ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго 
лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е 
отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо 
с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля 
договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от 
сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други 
допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което 
прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето. 
При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата 
на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на 
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на 
ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на 
пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно 
валидните в момента на смяната цени и условия. 
Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в 
срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит. 
При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се 
смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, 
Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от 
внесената сума. 
При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата 
на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на 
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на 
ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на 
пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно 
валидните в момента на смяната цени и условия. 
Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. 
Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на 
Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите 
възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит. 

 

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Заминаване: VBB 3015 – SOF 11:00 TUN 11:20 

Връщане: VBB 3016 – TUN 12:20 SOF 17:00 

Посочените часове са в местно време. Продължителността на полета е около 2 часа. Часовата 

разлика между България и Тунис е един час. 

Тип самолет: MD82 

Адрес на авиокомпанията: булевард „Шипченски Проход” 63, София 1574, България 

Авиокомпания: ALK Airlines 

 



ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД. Съгласно Общите 
условия по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, до 24 
часа след настъпване на събитието Застрахованият лично или чрез упълномощено от него 
медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията "КОРИС 
БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 114, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата 
информация на български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това 
задължение и не уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице 
организира оказването на медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя 
след завръщането си в България, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да 
признае за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ. 
Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена 
резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия. 
При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed), 
не се гарантират 3 редовни легла. 
При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото 
легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. 
Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв 
тип стая. 
Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с 
крайно местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с 
малка баня и различно обзавеждане. 
Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на 
отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 
14:00 ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, 
включително храни и напитки. Броят на храненията в хотелите съответства на броя на 
резервираните нощувки. Пример: при резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или 
същия брой обяди и междинни хранения, в случай, че хотелът работи на база изхранване Аll 
inclusive. 
Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на 
пътуването или престоя в съответния хотел. 
Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на 
територията на хотелския комплекс. 
Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от 
медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя 
от страна на потребителя. 
Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят индивидуално от всеки 
хотел и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги. 
Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, 
нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане, както и 
копие от него. 
При несъвпадащи фамилии на децата и родители, пред граничните власти се представят освен 
международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него. 

 



»  ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 
113062010010499/от 19.05.2020 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, 
ЕИК 121130788, тел 02/8055333; 
»  Туроператор Емералд Травел България ЕООД е регистриран съгласно Закона за туризма като 
туроператор и туристически агент на 11.03.2011 г.: N:4398; ЕИК: 130161302, регистрация по ДДС: 
BG130161302, седалище: гр. София, р-н Триадица, ул. Доспат 24, адрес за кореспонденция: ул. 
Шандьор Петьофи 36, 1436 София, тел.: 0700 1 43 43, e-mail: office@emeraldbg.com 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ: 

Информация за допълнителните екскурзии: 

• Всички допълнителни екскурзии се извършват от местен лицензиран екскурзовод 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. 

1. Целодневна екскурзия до Картаген, крайбрежното градче Сиди Бу Саид и Националният 
музей „Бардо“ с включен обяд 

Това несъмнено е най-популярната еднодневна екскурзия сред туристите, поради удобната 
локация на всички обекти и атракции – в столицата Тунис. Екскурзията започва с Картаген и 
легендарният археологически обект, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно 
наследство. Градът е играел централна роля в Античността като велика търговска империя и един 
от големите съперници на Рим в Средиземноморието. Термалните бани на Антонин и хълмът 
Биерче - мястото, където е основан градът, заслужават най-голямо внимание.  
Кулминацията на екскурзията е посещение на Сиди Бу Саид. Градчето е построено в уникалния 
андалуски стил, на върха на скала и е едно от най-красивите места в Тунис. Всички жилищни 
сгради, музеи и кафенета са боядисани в два цвята - бял и син. Тук ще имате възможност да се 
разходите по тесните калдъръмени улички, да се насладите на средиземноморската атмосфера и 
да се впечатлите от гледките от множеството кафенета и ресторанти.  
Следващата спирка е Националният музей Бардо. Един от най-старите вестници в Италия - 
"Corriere Della Sera" е съставил списък с най-красивите музеи в света. Този списък включва 
престижни музеи като Боде в Берлин, Британския музей в Лондон, Археологическия музей в 
Истанбул и Археологическия музей в Неапол. Тук място намира и музея Бардо. В него се помещава 
най-голямата колекция на мозайки в света от Римския и Византийския период, древни статуи и 
ценни предмети от праисторическия, пуническия и мюсюлманския период, както и огромна 
колекция от римски статуи 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 54 EUR, за деца до 11,99 г. - 27 EUR 
от Сус и Монастир - 56 EUR, за деца до 11.99 г. - 28 EUR 



от Махдия - 60 EUR, за деца до 11.99 г. - 30 EUR 
Цените включват: екскурзоводско обслужване, трансфери, входни билети, обяд без напитки. 

2. Целодневна екскурзия „Три столици“ – Тунис, Картаген и Морнаг с включен обяд 

Този сравнително нов еднодневен маршрут едновременно ще ви позволи да посетите 
легендарния Картаген, да се разходите по главния булевард на столицата Тунис и в края на деня да 
дегустирате местно вино в Морнаг. Ще разгледаме Картаген, древната столица на финикийците, 
обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Следващата спирка е модерният столичен град Тунис. 
Визитната му картичка е главният булевард, кръстен на първия президент на страната Хабиб 
Бургиба. Самите тунизийци често го наричат  „Шанз Елизе“. Изпълнен е с бизнес сгради и 
университети, бутици от различни марки - Zara, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Bershka и други, 
но основната атрацкия е т.нар. Медина - историческото сърце на града, дом на стотици паметници, 
дворци и мавзолеи, медресета и фонтани. 
Програмата завършва с Громбалия, столицата на винопроизводството. Около 10 сорта бяло, 
червено вино и розе ще бъдат добър край на тази динамична екскурзия. Тук ще намерите и богат 
асортимент от вина. 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 50 EUR, за деца до 11,99 г. - 25 EUR 
от Сус и Монастир - 52 EUR, за деца до 11.99 г. - 26 EUR 
от Махдия - 54 EUR, за деца до 11.99 г. - 27 EUR 
Цените включват: екскурзоводско обслужване, трансфери, входни билети, обяд без напитки, 
дегустация на вино. 

3. Полудневна екскурзия до Загуан с посещение на фабрика за зехтин. 

Тази екскурзия е отлична за любителите на историята и занаятите. В град Загуан ви очаква 
зашеметяваща природа, там е разположен древноримски акведукт с дължина 132 километра. 
Акведуктът свидетелства за гениалността на хората, които измислят сложна система за 
транспортиране на вода от Загуан до Картаген след дългогодишна суша в Северна Африка. Ще 
можем видим изворът, както и уникалният Храм на водата, който е доказателство за нейното 
значение в културата и ежедневието на хората в този град още от древни времена. Следваща 
спирка ще бъде римския град Удна или Утина, където се намира впечатляващият амфитеатър, 
датиращ от времето на император Адриан и с капацитет 16 000 души. Впечатление ще направят и 
изключително добре запазаните римски къщи. 
Екскурзията ви дава възможност и да проследите сложният процес за производство на зехтин и да 
опитате неговите разновидности. Малко туристи знаят, че купувайки зехтин от градски 
супермаркет, те получават фабрична смес от различни сортове по рецепта на производителя или 
така нареченият „меланж“. По време на  екскурзията ще имате възможност да опитате чисто, 
несмесено маслиново олио от различните региони на Тунис - северен "beldi" и южен "sehli". 
Зехтинът се бутилира в специално избработен контейнер, който ще ви позволи да отнесете 
покупката вкъщи напълно здрава. 

Цени: 
от Хамамет и Набул - 30 EUR, за деца до 11,99 г. - 15 EUR 
от Сус и Монастир - 34 EUR, за деца до 11.99 г. - 17 EUR 

4. Двудневна екскурзия до Сахара с включено джип сафари и езда на камила 



Това не е просто едно пътуване до пустинята, а пътуване из цялата страна. Включва посещение на 
световноизвестни исторически и природни забележителности в южната част на Тунис. Сахара е 
удивителен и приказен свят, където, яздейки камила за разходка по дюните, гарантирано ще се 
чувствате като истински номад. По време на екскурзията ще срещнете коренното население на 
Тунис - берберите, които все още живеят в традиционни пещерни къщи в селището Матмата. Ще 
видите живописните райони на пустинята, докато се разхождате с джип, ще посрещнете изгрева от 
соленото езеро Шот Ел Джерид, и за финал ще вкусите от атмосферата на истински оазис. В една 
от къщите на берберското селище са заснети сцени от филма „Междузвездни войни‘. 
Неразделна част от екскурзията е град Кайруан – част от списъка на ЮНЕСКО за световно и 
културно наследство. Основан през 670 г., градът процъфтява по времето на династията Аглабид 
през 9 век. Въпреки прехвърлянето на политическата столица в Тунис през 12 век, Кайруан остава 
главният свещен град на Магреб. Неговото богато архитектурно наследство включва най-старата 
джамия в Африка -  Голямата джамия с уникалните мраморни и порфирови колони и джамията на 
Трите порти. Градът е известен още и с производството на килими. 
Ще видите и древният римски амфитеатър Ел Джем, построен през 3 век сл. н. е. за гладиаторски 
битки, а днес е домакин на  Международния симфоничен фестивал. 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 130 EUR, за деца до 11,99 г. - 81 EUR 
от Сус и Монастир - 128 EUR, за деца до 11.99 г. - 80 EUR 
от Махдия - 128 EUR, за деца до 11.99 г. - 80 EUR 
Цените включват : екскурзовод, трансфер и джип програма, нощувки в хотел, пълен пансион и езда 
на камила 

5. Полудневна екскурзия до Ел Джем 
Ел Джем се намира в област Махдия, между Сфакс и Сус. Тук е разположен още един обект под 
егидата на ЮНЕСКО – амфитеатърът, който в римска епоха е бил арена на кървави гладиаторски 
битки. Градът е заселен още от 3 век пр. н. е., когато се оформило пуническо селище. Започва да 
придобива известност, след като Цезар основава град Тисдрус на това място през 46 г. пр. н. е. 
Несъмнено най-голямата атракция днес е амфитеатъра, познат като африканския Колизеум. Той 
впечатлява с внушителни размери – дължина от 149 метра, височина от 40 метра и капацитет от 
35 000 д. С тези размери заема първото място на континента и трето в рамките на Римската 
империя. От 1979 година е част от културното наследство на ЮНЕСКО. 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 32 EUR, за деца до 11,99 г. - 16 EUR 
от Сус и Монастир - 28 EUR, за деца до 11.99 г. - 14 EUR 
от Махдия - 28 EUR, за деца до 11.99 г. - 14 EUR 
Цените включват: екскурзоводско обслужване, трансфери, входни такси.  

6. Посещение на зоопарк Фригуя - полудневна екскурзия  
Посетете най-голямата зоологическа градина в Тунис с площ от 36 хектара, на територията на която 
можете да видите 62 вида животни: черни лемури, слонове, жирафи , лъвове, тигри, хиени, 
леопарди, щрауси, фламинго, сурикати, носорози, кенгуру, антилопи, дикобрази, мангусти ... и 
това е само началото на списъка. Видове, които са безвредни за хората - камили, лами, щрауси, 
понита, кози, фенеци. Кое дете би отказало да погали животните, камо ли да ги храни? Контактът с 
животно и храненето му е платена опция, която се заявява на място. В малък амфитеатър с плувен 
басейн, два пъти на ден се организират представления с морски лъв, който под ръководството на 
треньор показва интересни трикове. 
Цени: 



от Хамамет и Набул - 25 EUR, за деца до 11,99 г. - 14 EUR 
от Сус и Монастир - 26 EUR, за деца до 11.99 г. - 15 EUR 
от Махдия - 30 EUR, за деца до 11.99 г. - 17 EUR 
Цените включват:  представител на местната агеция, трансфер, входни билети. 

7. Еднодневна екскурзия до Дуга и Тестур, с включена дегустация на сирена и обяд. 

Дуга е археологически комплекс, разположен в северната част на Тунис. От 1997 година е част от 
списъка на ЮНЕСКО за световно историческо наследство. Определян е, като най-добре запазеният 
римски град в Северна Африка. Тук се намира единствената оцеляла сграда на нумидийската 
култура - мавзолеят на Атабан. В свободното си време може да разгледате и капитолията, театърът 
и храмовете на Сатурн и на Юнона Целестис. В програмата е включен обяд без напитки. 
Следващата спирка е градчето Тестур, където ще имате възможност да опитате от вкусните местни 
сирена. Свободно време за разходка. 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 64 EUR, за деца до 11,99 г. - 32 EUR 
от Сус и Монастир - 68 EUR, за деца до 11.99 г. - 34 EUR 
Цените включват: екскурзовод, трансфери, входни билети, обяд без напитки, дегустация на сирена 

8. Целодневна екскурзия до Кайруан и Сбейтла с включен обяд 
Първата спирка е град Кайруан. В ислямския свят той се счита за четвъртото по важност светилище 
след Мека, Медина и Йерусалим. Старата му част е позната с наименованието "Медина" . Тук е 
разположена голямата джамия „Окба“, която се смята за един от шедьоврите на ислямската 
култура -  мраморните колони са донесени от Картаген, а минарето е 100-метрова триетажна кула-
пирамида. Археологическият парк Сбейтла ще ви изненада с добре запазената си древна римска 
архитектура. Ще видите величествените храмове на Капитолийската триада и Арката на 
Диоклециан. В миналото Сбейтла е бил богат римски град, известен с производството на зехтин. 
По-късно се превръща в център на християнската и византийска култури в Северна Африка. 
Цени: 
от Хамамет и Набул - 68 EUR, за деца до 11,99 г. - 34 EUR 
от Сус и Монастир - 70 EUR, за деца до 11.99 г. - 35 EUR 
Цените включват: екскурзовод, трансфери, входни билети, обяд без напитки 

 


