
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit cu sejur Tunisia 
 

Nuanțe de Orient și Occident la Malul Mediteranei  

 

Program 
 
3 motive pentru care sa alegi Tunisia in locul altei destinatii  
Exotism. Daca esti la prima calatorie in Tunsia, vei ramane cu siguranta fascinat. Inca inainte de a pune 

piciorul pe pamant tunisian, esti impresionat de albastrul aprins al Mediteranei, al usilor si ferestrelor 

caselor. Aceasta tara a culorilor si contrastelor, a parfumurilor si aromelor, te invita sa te bucuri de o 

frumusete naturala. Pe masura ce incepi sa cunosti locurile, vei remarca cu siguranta tonurile vii in 

imbracaminte, urmele peste tot prezente ale civilizatiilor antice, statiunile luxoase ascunse de livezi de 

portocali, plajele cu nisipuri fine, apele cristaline ale marii, Sahara care tenteaza cu safari, palmieri sau 

camile. Ca un cadou special, iti este dat sa admiri o padure in desert la Ramada, lacul sarat pe jumatate 

secat sau fabulosul rasarit de soare de la Chott El Jerid. 
 
Istorie. Pentru un turist sofisticat, Tunisia ofera mult mai multe atractii decat orice destinatie consacrata, 

pentru ca aici exista o colectie de situri antice impresionante. De la inaltimea imperiului lor, romanii au 

intemeiat mai mult de 200 de orase in Tunisia, fiind prima colonie la sud de Mediterana. Mostenirea 

acestei civilizatii numara in prezent peste 26.000 de situri arheologice, multe inca asteptand sa fie 

excavate. Cu totul remarcabil este gradul uluitor de conservare care ofera o privire rara in lumea si 

civilizatia de care se bucurau anticele colonii romane. 
 
Ospitalitate. Tunisienii sunt un popor extrem de primitor si prietenos – si o poti simti chiar si in cele mai 
departate sate, unde, daca se intampla sa treci in timpul unuia din numeroasele festivaluri, vei fi bine 
primit, sfarsind prin a te alatura dansului lor sau band o ceasca de ceai impreuna cu localnicii. 

 
Ziua 1 | 05.10.2019: Bacau – Otopeni – Tunisia: Hammamet 
 
Imbarcarea in autocar pentru transferul spre Aeroportul Henri Coanda, ora 00:30, din Bacau, 
parcare Hotel Moldova. Imbarcari si de pe traseu: Adjud, Focsani, Rm. Sarat, Buzau. Ora 
07:00 zbor direct Bucuresti – Hammamet, aterizare 07:30 ora locala. 

 
Zilele 1-8 | 05-12.10.2019: Sejur hotel JAZ TOUR KHALEF 5* Sousse - All Inclusive 
 
Ne bucuram impreuna cu familia si prietenii de facilitatile complexului hotelier, plaja, soare, 
relaxare si jocuri sportive. 

 
Ziua 8 | 12.10.2019: Hammamet – Otopeni – Transfer Bacau 
 
Ne bucuram de ultima zi la malul Marii Mediterane. Dupa-amiaza ne imbarcam pentru 
transfer spre aeroportul din Hammamet, zbor direct spre Bucuresti: 21:15 – 01:45 ora locala. 

 
Hotel Jaz Tour Khalef 5* Sousse – All Inclusive 
 
Localizare 
 
Jaz Tour Khalef de cinci stele se află pe o suprafață de 10 hectare, la intrarea în orașul Sousse, la numai 
42 km de aeroportul Enfidha. Sousse este unul dintre cele mai vechi orașe din Tunisia și o destinație 
turistică populară, renumită pentru plajele sale uimitoare și marea turcoază; situat pe litoral. Orașul este 
bogat în patrimoniul cultural, de la Marea Moschee până la Muzeul mozaic și catacombe (pentru a numi 
doar câteva) făcând-o o bază interesantă pentru explorare.  
Informatii si dotari hotel 
 
Dotari generale: 4 restaurante (1 principal - The Buffet, 1 a la carte – L`Oliveraie, 1 pe plajă - Jobi Beach, 1 snack 
restaurant la piscină - La Palmeraie), 6 baruri, 3 piscine (2 exterioare: 1 relax pool, 1 cu 6 tobogane pe o 
suprafaţă de 700 m, 1 piscină interioară), sală de conferinţe (350 pers.), Wi- Fi gratuit, bibliotecă, parcare,  

 
 
 

 

Perioada:  
05.10-12.10.2019  

(7 nopți / 8 zile) 
 

Zbor din București 
 

660€/pers. 
 

loc în DBL camera Garden View 
 

EB 80 euro pentru înscrieri 
până la 5 Aprilie 2019  

 
 

 
ORAR DE ZBOR 

 
Bucuresti – Hammamet: 07:00 – 07:30 
Hammamet – Bucuresti: 21:15 – 01:45 

 
SERVICII INCLUSE 

 
• Bilet avion Bucuresti - Hammamet si retur  
• 7 nopti cazare masa All Inclusive, hotel Jaz 

Tour Khalef 5* Sousse – Port El Kantaoui  
• Bagaj de 20 kg la cala si 7 kg la 

bordul aeronavei 
• Transfer aeroport – hotel – aeroport 
• Ghid/conducator grup din partea agentiei 

 
SERVICII NEINCLUSE 

 
• Taxa hoteliera (se achita direct de turist la 

receptie): aprox 0.30 Euro/ pers./ noapte  
• Asigurare medicala – aprox. 30 lei/pers.  
• Asigurarea storno: 1,5% din tariful excursiei 

• Excursiile optionale  
• Transfer Bacau – Otopeni – 

Bacau: 40 Euro/pers. 

 
EXCURSII OPTIONALE 

 
• Excursie El Djem si Monastir  
• Tunis + Carthage + Sidi Bou Said 
• Friguia Park 

 
SUPLIMENTE SI REDUCERI 

 
• Supliment camera Sea View: 30 Euro/pers.  
• Reduceri copii 2-12 ani in camera cu 

2 adulti: 140 Euro 
 
Plata și în RON, la cursul comercial Raiffeisen 
din ziua facturării. 
 
Grup minim: 25 plătitori. 

 
Transfer gratuit din Suceava, Botoșani, Iași, 
P. Neamț, Vaslui, Roman, Tg. Neamț 
(minim 4 pers.).  



 

 
servicii medicale (contra cost), spălătorie, centru de Thalasoterapie şi Spa (4700 mp), teren de tenis. 
 
Dotari camere: baie proprie cu duş/ cadă, uscător de păr, aer condiţionat individual, mini-bar (reumplut 
contra cost), facilităţi ceai/ cafea, plasma TV prin satelit, birou, seif, masă şi fier de călcat (la c erere), 
balcon/ terasă.  
Servicii si facilitati 
 
Servicii masa: ALL INCLUSIVE - mic dejun, prânz şi cină tip bufet. Ȋn cursul zilei, gustări uşoare, băuturi 
alcoolice şi nealcoolice autohtone gratuite, la ore şi locaţii stabilite de hotel. Ţinută formală pentru cină. 
Serviciile all inclusive diferă de la un hotel la altul. 
 
Facilitati copii: 6 tobogane acvatice, 2 piscine, kids club, spaţiu de joacă, meniu în restaurant, baby- sitter 
(contra cost).  
Fitness/Wellness/Sport: Aqua gym, aerobic, teren de tenis, activităţi pe plajă, animaţii, muzică live. 

 

Va propunem EXCURSIILE OPTIONALE: 
 
Excursie El Djem si Monastir 
 
El Djem, unde vom vizita amfiteatrul roman. Datand din secolul al II-lea, acesta este unul 
dintre cele mai importante trei amfiteatre din lume, dupa cele de la Roma si Capoue. Vom 
vizita muzeul El Djem, care gazduieste mozaicuri rafinate din intreaga regiune. In spatele 
muzeului s-au descoperit ramasitele unor vile romane cu unule dintre cele mai frumoase 
mozaicuri din lume. Peacock`s House si Domus Sollertiana se numara printre cele mai 
reprezentative vile de lux ale vremii. Monastir este astazi un oras-port pe ale carui strazi se 
intind hoteluri extravagante, adevarate bijuterii arhitectonice. Monastir este o statiune care 
abunda in cafenele, restaurante, pizzerii sau baruri si care in plus se bucura de renumele 
celor mai limpezi ape din intreaga Tunisie. Pentru cei care doresc sa incerce specialitatile 
culinare locale, Le Grill si Le Chandelier sunt doua optiuni sigure. Statiunea este renumita 
pentru peisaje si plaja sa cu nisip fin. Se pot vizita: Cetatea (Ribat) din Monastir care se afla 
foarte aproape de medina (centrul vechi) si de bazar. Cetatea gazduieste Muzeul Ali 
Bourguiba unde sunt expuse manuscrise (veche scriere araba), texte ale Coranului, ceramica 
si un astrolabe cu cadran solar. Din turnul cetatii se poate admira panorama orasului. Se mai 
poate vizita si Moscheea Bourguiba, un mausoleu construit in cinstea presedintelui cu acelasi 
nume, si bazarul de unde puteti sa cumparati de la mancare pana la imbracaminte, 
incaltaminte si bijuterii. 
 
Program:  
07:30 Plecare carte El Jem 
08:30 Sosire la El Jem. Vizita la amfiteatrul roman Colosseum (1 h)  
09:30 Plecare catre Monastir 
10:30 Sosire la Monastir. Vizita la Masoleul Bourguiba si Ribat. Timp liber in Medina (1,5 h) 
12:00 Intoarcere la statiune  
13:30 Sosire la hoteluri  
Excursie Tunis – Carthage – Sidi Bou Said 

 

 

CONDIȚII FINANCIARE  
 
TERMENE DE PLATĂ 
 
- Avans 100 Euro/persoana la inscriere;  
- 50% din pretul pachetului pana la data de  

05.04.2019;  
- 100 % din prețul pachetului turistic cu minim  

21 zile înaintea plecării. 

 
***Procentul aferent primei plăți sa va 

calcula în funcție de momentul înscrierii. Dacă 

înscrierea intervine cu mai puțin de 15 zile 

înaintea plecării, pachetul turistic se va achita 

integral. 

 
In cazul nerespectării termenelor de plată, 
Tour Operatorul își rezervă dreptul de a 

anula rezervarea, cu aplicarea penalităților 
din Contract. 
 
CONDIȚII DE ANULARE / PENALIZĂRI 

 
- 30% din preţul pachetului de servicii, renunțare 

cu până la 30 zile înaintea plecării; 
 
- 60% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare in intervalul de 29-16 zile 
înaintea plecării; 

 
- 100% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare într-un interval mai mic sau egal 
cu 16 zile înaintea plecării. 

 
Prezentul program este parte integrantă a 
contractului de prestări servicii. 

 
Astazi vom descoperi orasul Cartagina unde vom vizita ruinele civilizatiilor feniciene si romane. Cartagina a fost fondata pe Dealul Byrsa, in 
secolul al VIII-lea AZ.Hr., de catre legendara printesa Elissa-Dido. Mozaicurile romane se afla langa ruinele cladirilor feniciene datand din 
secolul al VIII-lea AZ.Hr. Acest loc minunat a fost teatrul unei mari violente, dupa cum a scris un istoric roman despre caderea Cartaginei: 
orasul a fost ars pana la temelii, iar pamanantul blestemat a fost acoperit cu sare pentru a-i asigura decaderea. Declarat monument national, 
orasul Cartagina (adica Noul Oras, in limba feniciana) abunda de vestigii ale Imperiului Roman: bai, locuinte, mozaicuri, temple, sanctuare 
precum si renumitul port naval al cartaginezilor. Vom servi pranzul (optional) la un restaurant local apoi ne vom continua calatoria spre 
orasul albastru Sidi Bou Said, unde vom descoperi stilul de viata tunisian, cu uimitoarele vederi panoramice spre mare si munti. Vom avea 
timp liber pentru plimbare si cumparaturi. 
 
Program:  
07:45 Plecare catre Tunis 
09:30 Sosire in Tunis. Timp liber pentru a descoperi orasul Medina (1,5 h) 
11:00 Plecare catre Muzeul Bardo  
11:30 Sosire la muzeu, cunoscut pentru faimoasa colectie de mozaicuri romane (1 h) 
12:30 Plecare catre Gammarth. Pranz la hotel El Mouradi Gammarth  
14:30 Sosire la Cartagina, se viziteaza ruinele Cartaginei şi ale Băilor lui Antoninus (45 min)  
15:15 Plecare catre pitorescul sat Sidi Bou Said 

15:30 Sosire la Sidi Bou Said. Timp liber pentru a descoperi orasul pitoresc, ridicat în stil tipic maur, în combinaţii de albastru  şi alb (1 h)  
16:30 Intoarcere la statiune 
18:30 Sosire la hoteluri  



 

 

Excursie Friguia Park 
 

Program: 
08:30 Plecare la Friguia Park  
09:30 Sosire la Friguia Park unde puteti descoperii cele mai importante specii de animale din Africa de Nord, peisaje. Restaurant, magazine pentru bauturi 

(racoritoare, apa etc.) 
11:45 Incheierea vizitei  

 

Informații utile înainte de călătorie 
 

1. Pentru calatorie este necesar pasaportul valabil 6 luni de la data intoarcerii in tara.   
2. Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari straine 

cum ar fi pasaport/carte de identitate, vize, adeverinta medicala.  
3. Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / iesire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la 

persoana sau la bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care un turist nu respecta prevederile mai sus mentionate.  
4. Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, 
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră.In declaratia notariala se specifica si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce la 
oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.  

5. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le 
puteau prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului (auto, feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo 
deosebite, etc., nu obliga agentia de turism la despagubiri sau compensatii pentru serviciile nerealizate.   

6. Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de 
anumite situaţii speciale, ce nu depund de agentie  

7. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare 
variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intar zierea programului turistic datorita 
conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor turisti (intarzieri, 
atitudini ofensatoare sau ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.).  

8. Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la 
recepţie, asistat de însoţitorul de grup. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot sol icita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de 
către turişti la recepţia hotelurilor.  

9. Copiii beneficiază de reducere pt. cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda reduceri pentru al treilea adult in camera.   
10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data publicării programului In pretul excursiei nu sunt incluse intrarile la obiectivele 

turistice vizitate, daca nu este precizat altfel.  
11. Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.) ; în momentul sosirii la hotel solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 
12. Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor, conform diagrama de imbarcare;  
13. Grup minim 30 de persoane platitoare. Anularea excursiei datorita nerealizarii grupului minim implica informarea turistului cu cel putin 15 zile calendaristice 

inaintea plecarii.  
14. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea facultativa storno, care presupune 

rambursarea de catre asigurator a sumelor avansate in cazul retragerii din anumite motive specificate in polita de asigurare.  
15. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii romani vor 

oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar daca grupul 

de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil de catre 

ghid a locului si orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila.  

http://www.politiadefrontiera.ro/

