Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos

Circuito na Tunísia
Civilizações do Mediterrâneo e o deserto

RNAVT 7281

Em parceria com APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos,
programamos uma viagem cultural à Tunísia.
23.03.2019
Iniciando o nosso percurso pelo Norte do país, onde até aos nossos dias, as
marcas de várias civilizações são notáveis… Os fenícios aqui construíram os
seus portos, os romanos as suas cidades, muito bem preservadas até aos
nossos dias e, mais tarde, os árabes, que aqui encontraram alguma
01.04.2019
resistência na conquista da região, transformam a cidade de Túnis no mais
importante centro religioso islâmico do norte da África.
Visitaremos também o sul, com a sua diversidade e riqueza das paisagens
nas portas do deserto… a terra ocre e a areia dourada do deserto, com as
suas aldeias fortificadas cravadas junto das montanhas.
Uma viagem onde podemos apreciar um património cultural e
arquitetónico notável, alternando com a magia do deserto do Sahara e as experiências de contacto com
os povos do Norte de Africa, sempre muito enriquecedoras.

1º dia – 23 março (sábado) - Lisboa | Tunes
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque no voo Tunisair com
destino a Tunes. Chegada, acolhimento pelos nossos serviços locais e transfer para o Hotel El Mouradi
Africa 5**** ou similar.
Alojamento no hotel.
2º dia – 24 março (domingo) – Tunes | Cartago | Sidi Bou Said | Tunes
Pequeno almoço e saída para visita ao Museu do Bardo, que reúne uma importante coleção de mosaicos
romanos, cartagineses, paleocristãos e muçulmanos. Continuação para visita ao espaço arqueológico de
Cartago com destaque para o porto púnico, depósitos de malga, os banhos termais de Antonino, o teatro
e o museu. Almoço em restaurante local. De tarde visita a Sidi Bou Said, passeio pela pequena cidade e
tempo livre para apreciar a mesma com as suas cores azuis e o artesanato. Regresso a Tunes para jantar
e alojamento no hotel.
3º dia – 25 março (2ª feira) – Tunes | Bella Regia |Tunis
Pequeno almoço e saída para visita a Bella Regia, visita da cidade romana com Villas subterrâneas, termas,
anfiteatro e as Casas de Anfiterite e da Caça. Continuação em direção á Medina de Tunes.
Almoço em restaurante local. Visita da parte antiga da cidade; a Medina, visita ao exterior da mesquita
Zeitouna, às duas Madrassas e ao Souk et-Trouk. De regresso ao hotel visita panorâmica tanto da parte
velha como da parte nova da cidade.
Jantar e alojamento no hotel.
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4º dia – 26 março (3ª feira) – Tunes | Dougga |El Kef
Pequeno almoço. Check out e saída para Dougga.
Visita a Dougga no vale de Medjerda, cidade romana classificada com Património Mundial pela UNESCO,
bem conservada com destaque para o Capitólio, Termas Lucianas, Praça Rosa dos Ventos, villas romanas,
ruelas e templos).
Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem para El Kef e visita de El Kef e do Museu Regional de Artes e Tradições.
Jantar e alojamento no Hotel Leklil 3*** ou similar.

5º dia – 27 março (4ª feira) – El Kef | Sbeitla | Gafsa | Tozeur
Pequeno almoço. Check out e continuação da viagem para visita ao sítio arqueológico de Sbeitla, com
destaque para o Fórum, o Capitólio, a Basílica de Vitalis, a Igreja de Servus e o mercado em redor do
fórum.
Almoço em restaurante local.
Visita a Dar el-Shariff . Continuação para Gafsa; Piscinas Romanas de água quente.
Partida em direção a Tozeur.
Jantar e alojamento no Hotel Ksar Rouge 4**** ou similar.

6º dia – 28 março (5ª feira) - Tozeur | ChebiKa | Tamerza | Mides | Tozeur
Pequeno almoço.
De tarde, partida em jeep (4X4) para visita aos oásis de montanha de Chebika, Tamersa e Mides.
Almoço em restaurante local.
Regresso a Tozeur e visita em charrete do oásis e da Medina.
Jantar e alojamento no Hotel Ksar Rouge 4**** ou similar.
7º dia – 29 março (6ª feira) – Tozeur | Chott El Jerid | Douz | Matmata
Pequeno almoço. Check out e partida em direção a Douz via Chott El Jerid.
Paragem no caminho para visita ao Lago Salgado de Chott El Jerid.
Chegada a Douz, tempo livre para atividades facultativas (possibilidade de experimentar passear de
camelo pelo Oásis, etc ) .
Almoço em restaurante local.
De tarde partida para Matmata, após chegada a este local, visita de uma casa troglodita (casa
subterrânea dos bérberes).
Jantar e alojamento no Hotel Diar El Barbar 4**** ou similar.
8º dia – 30 março (sábado) – Matmata | Gabes | Sfax | El Jem | Kairouan
Pequeno almoço. Check out e partida para Gabes.
Em Gabes visita ao exterior da Mesquita de Sidi Driss e observação dos seus oásis.
Continuação para Sfax, onde se efetuará um passeio no autocarro pela cidade portuária, através das
suas largas avenidas, praças e parques públicos.
Continuação da viagem para El Jem.
Almoço em restaurante local.
Após a visita ao anfiteatro romano de El Jem, partida para Kairouan.
Jantar e alojamento no Hotel Kasba Kairouan 5***** ou similar.

9º dia – 31 março (domingo) – Kairouan | Monastir | Tunes
Pequeno almoço. Check out e visita à Medina, Grande Mesquita, mausoléu de Sidi el-Ghariani,
Madrassas ; fontes dos Aglábidas e Zauiade Sidi Sahab.
Almoço em restaurante local.
Continuação para Monastir para visita ao Ribat e ao Mausoléu de Bourguiba.
Partida para Tunis.
Jantar e alojamento no Hotel El Mouradi Africa 5***** ou similar.
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10º dia – 01 abril (2ª feira) – Tunes | Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre. Check out e partida para almoço em restaurante local.
Transfer para o aeroporto de Tunes, para formalidades de embarque num voo da Tunisair com destino
a Lisboa. Fim da viagem

Tunes

HOTÉIS PREVISTOS
Hotel El Mouradi Africa – 5***** (ou similar)

El Kef

Hotel Leklil – 3***(ou similar)

Tozeur

Hotel Ksar Rouge – 4****(ou similar)

Matmata

Hotel Diar El Barbar – 4****(ou similar)

Kairouan

Hotel Kasbah – 5*****(ou similar)

Tunes

Hotel El Mouradi Africa – 5***** (ou similar)

PREÇOS POR PESSOA (mínimo de 20 participantes)
Quarto duplo
1.340,00€
Suplemento Quarto individual

210,00€

O PREÇO INCLUI















Passagem aérea em classe económica em voo
regular da Tunisair, para percurso Lisboa /
Tunes / Lisboa, com direito a 1 peça de
bagagem com 23 kg;
Alojamento e pequeno almoço nos hoteis;
Pensão completa ,desde o almoço do 1º dia ao
almoço do último dia;
Acompanhamento de um responsável
NovasFronteiras durante toda a viagem;
Guia local de expressão Espanhola;
Todas as visitas mencionadas
Taxas hoteleiras; serviços e IVA;
Seguro Multiviagens,
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de 113,00€ (à data de 12/11/2018
– a reconfirmar e actualizar na altura da
emissão da documentação);
Entradas incluídas: Ruínas de Cartago, Museu
do bardo, sitio arqueológico de Bulla Regia,
Ruínas de Dougga, Museu de El Kef, Ruínas de
Sbeitla, locais a visitar em Kairouan ( Grande
mesquita; Mausoléu de Sidi el- Ghariani, etc);
Ribat de Monastir; passeio em charrete em
Tozeur.
Gratificações

O PREÇO NÃO INCLUI



Bebidas as refeições;
Opcionais, extras de carácter particular e
tudo o que não estiver mencionado como
incluído.

Nota importante:
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. Os valores
acima representados poderão sofrer eventuais alterações em cado
de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível
e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a atual conjetura
internacional.

NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

