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8 - DNIOWA WYCIECZKA LOTNICZA DO  TUNEZJI 

ZE  ZWIEDZANIEM SOUSSE I PORT EL KANTAOUI 

HOTEL RIADH PALMS 4*  

TERMIN: 24.09 – 01.10.2020 

 

TUNEZJA położona jest w Afryce Północnej i zajmuje powierzchnię wielkości połowy Polski. Wybrzeże Tunezji na 

północy i wschodzie opływa Morze Śródziemne. Północ kraju jest górzysta i gęsto zalesiona. Im dalej na południe, 

ukształtowanie terenu zmienia się w coraz bardziej płaskie i suche aż do obszaru sztosów (słone jeziora, zazwyczaj 

wyschnięte) wyznaczających początek strefy saharyjskiej. Na wybrzeżu klimat śródziemnomorski. Na wschodnim 

wybrzeżu bardziej suchy. Na północy występuje klimat podzwrotnikowy, od pośredniego między morskim a 

kontynentalnym, na południu zwrotnikowy skrajnie suchy-kontynentalny. 

 

SOUSSE – Jest to jeden z najpopularniejszych kurortów turystycznych i trzecie największe miasto Tunezji. Jego historia 

sięga ponad dwa tysiące lat wstecz, a pamiątki minionych lat zachwycają do dziś. Sousse, dzięki swemu położeniu 

odegrało nie raz ważną rolę w historii – było bazą Hannibala w czasach wojen z Rzymianami, punktem strategicznym dla 

władców Północnej Afryki, jednym z głównych portów śródziemnomorskich czy ośrodkiem francuskiej władzy 

kolonialnej. Do najważniejszych i najciekawszych pamiątek historycznych należy Wielki Meczet z IX w., Ribat czy też 

Medyna – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Warto udać się też do Muzeum 

Archeologicznego, gdzie znajdują się najpiękniejsze, po tuniskim Muzeum Bardo, zbiory mozaik. Sousse jest dziś 

rozwijającym się miastem z uniwersytetem, wieloma zakładami produkcyjnymi, międzynarodowym portem morskim i 

rozwiniętym zapleczem turystycznym. Turystów ściągających tu tłumnie przyciągają nie tylko pamiątki historyczne, ale 

też szerokie plaże ze złotym piaskiem, lazurowe, ciepłe morze czy niesamowita atmosfera starego, arabskiego miasta. 

 

HOTEL RIADH PALMS 4 **** położony w centrum miejscowości Sousse, bezpośrednio przy piaszczystej, szerokiej 

plaży,  leżaki i parasole (bezpłatne), ok. 7 km od Portu El Kantaoui,  ok. 47 km od lotniska w Enfidii, ok. 17 km od 

lotniska w Monastirze.  

  

Do dyspozycji gości: Bezpłatne : basen, basen kryty, leżaki i parasole przy basenie, siłownia, tenis stołowy, siatkówka,  

sauna, animacje dzienne i wieczorne, płatne: bilard, masaże, sporty wodne na plaży. Ponadto: restauracja główna,  

4 restauracje a la carte: włoska, rybna, azjatycka, tunezyjska, snack bar, lobby bar, bar przy plaży, bar przy basenie 

(czynne w sezonie), American bar (płatny) 

 

Dla dzieci: mini klub (4-10 lat), animacje, brodzik, plac zabaw, opiekunka (płatna), łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na 

zapytanie), wysokie krzesełka w restauracji 

 

Pokoje dwuosobowe  klimatyzacja indywidualna (15.06-15.09),  TV-Sat (pilot - kaucja), telefon, sejf (płatny ok. 3 

TND/dzień + kaucja), lodówka (płatna ok. 4 TND/dzień), łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów), internet 

Wi Fi (bezpłatny), balkon. 

Wyżywienie All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. 
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Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-24:00. Raz na pobyt możliwość 

skorzystania z restauracji a la carte po uprzedniej rezerwacji. 

 

CITY TOUR  

Port el Kantaoui znajduje się w sąsiedztwie większego kurortu, jakim jest Sousse. Dzięki licznym inwestycjom 

zagranicznych przedsiębiorców staje się wspaniałym kurortem z urokliwą i dużą przystanią jachtową. Jest tutaj wiele 

hoteli o wysokim standardzie, dwa pola golfowe oraz wyróżniające od innych miejscowości – Zoo. Można tu udać się w 

rejs jachtem czy też łodzią ze szklanym dnem by obserwować życie podwodne delfinów. Jest to nowoczesna miejscowość 

hotelowa, dlatego brak tutaj pamiątek historycznych, ale jednocześnie jest tu wiele nowych obiektów na wysokim 

poziomie umożliwiających odpoczynek nawet najbardziej wymagającym. 

Sousse jest dziś rozwijającym się miastem z uniwersytetem, wieloma zakładami produkcyjnymi, międzynarodowym 

portem morskim i rozwiniętym zapleczem turystycznym. Turystów ściągających tu tłumnie przyciągają nie tylko 

pamiątki historyczne, ale też szerokie plaże ze złotym piaskiem, lazurowe, ciepłe morze czy niesamowita atmosfera 

starego, arabskiego miasta. 

CENA:  

Osoba dorosła w pokoju 2 osobowym     2385,00 

1-sze dziecko na dostawce do 12 l.          1590,00 

2-gie dziecko na dostawce do 12 l.          1990,00 

 

ZAWIERA: 

 przelot na trasie Warszawa – Monastir - Warszawa  

 bagaż główny 20 kg, bagaż podręczny 5 kg 

 zakwaterowanie: 7 noclegów – pokoje z widokiem na morze 

 wyżywienie: All Inclusive 

 Wycieczka City Tour - Sousse, Port El Kantaoui 

 transfer autokarowy lotnisko – hotel – lotnisko 

 opiekę pilota podczas całego wyjazdu 

 opiekę rezydenta na miejscu 

 ubezpieczenie KL – 20000,00 Euro, NNW trwały uszczerbek na zdrowiu – 8000,00 PLN, śmierć - 4000,00, bagaż - 

800,00 PLN – ERGO 

 obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

CENA NIE ZAWIERA: taksy klimatycznej: 1,50 euro/pokój/dzień 

 

UWAGA: Wyjazd powyższy odbywa się na podstawie ważnego paszportu  

 

 


