
 

 

08 DIAS/ 07 NOITES. 
A partir de 02 pessoas 

 
 

 1º Dia – Segunda-feira - TÚNIS ou YASMINE HAMMAMET  
Chegada ao aeroporto de Tunís. Recepção e traslado ao hotel em Túnis ou Yasmine Hammamet,( 75km) a 
critério do operador local.  
 
2º Dia – Terça-feira - YASMINE HAMMAMET OU TÚNIS –// SOUSSE // SFAX  
Café da manhã no hotel e saída para Puerto el Kantaoui, Jardim Mediterrâneo, visita à marina. Em seguida 
faremos a visita a Sousse e sua Medina. Almoço. Continuação para Monastir, visita ao Mausoléu da Família 
Bourguiba. Saída para El Jem, visita panorâmica do terceiro anfiteatro romano do mundo. Em seguida, partida 
para visita de Sfax e visita a seu centro antigo. Jantar e pernoite no hotel.  
 
3º Dia – Quarta-feira - SFAX // MATMATA // DOUZ  
Café da manhã e saída para Matmata, aldeia berbere, para contemplação da paisagem lunar e visita a uma 
habitação troglodita. Em seguida, saída para Tamerzet, uma peculiar cidade berbere, parada panorâmica e 
continuação para Douz a porta do deserto. Almoço. À tarde, saída em Quad (moto 4x4) para ficar no meio do 
deserto arenoso observando o pôr do sol. Jantar e hospedagem.  
 
4º Dia – Quinta-feira - DOUZ // TOZEUR //NEFTA  
Após o café da manhã no hotel, saída para o espetacular lago Chott El Jerid, passando pelas dunas de Fatnassa, 
continuação para Tozeur, capital do país das palmeiras. Almoço. À tarde, visita à cidade de Nefta e seu oásis 
chamado la corbelle para apreciar a beleza do palmeiral. Hospedagem.  
 
5º Dia – Sexta-feira - TOZEUR.  
Café da manhã no hotel e saída para os oásis das montanhas Chevika, Tamerza e Mides. Almoço no hotel, à 
tarde, visita da cidade velha (centro histórico) e tempo livre nos mercados populares. Jantar e hospedagem 
 

 
Preços em dólar por pessoa: 

Por pessoa com alojamento em quarto duplo: 
U$ 1430 

Suplemento single: 
U$ 430 

 
1.A diária começa às 15:00 e termina às 12:00;  
2.O alojamento em quarto individual nos hotéis deve 
ser solicitado no momento da reserva de lugar no 
tour; não se garante alojamento em quarto individual 
quando solicitado posteriormente.  
 

HOTELARIA: 
YASMINE HAMMAMET: 

 hotel Mehari Hammamet 5* ou similar em Túnis 
SFAX: 

 HOTEL Les oliviers Palace 5* ou similar em Monastir 
DOUZ: 

 Hotel Sun Palm 4* ou similar 
TOZEUR:  

Hotel Ras Al Ain 4*ou similar 
KAIROUAN: 

 Hotel Kasbah 5* ou similar 
 
 



6º Dia – Sábado - TOZEUR//SBEITLA//QAIROUAN.  
Café da manhã e saída para a cidade romana de Sbeitla passando por Gafsa, visita às ruínas romanas de 
Sufeitula. Continuação para Qairouan, a quarta cidade sagrada do Islã, onde você visitará sua grande mesquita, 
as reservas de água construídas pelos Aglabies e o mausoléu do Barbeiro. Almoço. À tarde, tempo livre na 
Medina. Jantar e Hospedagem  
 
7º Dia – Domingo - QAIROUAN// YASMINE HAMMAMET //NABEUL//KELIBIA-EL HAOUARIA.  
Café da manhã, saída para a Península do Cabo Bueno, visita à capital Nabeul, conhecida por sua rica coleção de 
cerâmica, seguida de visita ao mercado de especiarias. Em seguida, visitaremos a cidade de Kelibia conhecida 
por suas praias de areia dourada e sua antiga fortaleza bizantina, também foi uma cidade púnica e romana onde 
as ruínas púnicas e os banhos termais de Kerkouane são visitados, continuando até a cidade el Haouaria, onde 
você pode ver as ilhas de Zembra e Zembretta. Jantar e hospedagem.  
 
8º Dia – Segunda-feira - YASMINE HAMMAMET // TÚNIS  
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
BAGAGENS  
Nas viagens de ônibus, se transportará gratuitamente uma umidade de bagagem de tamanho médio com um 
peso máximo de 30 quilos por pessoa. O excesso de bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de 
carga do veículo o permita e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada em casa caso, podendo ser 
recusado sempre a critério do guia ou pessoa responsável. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, 
ficando entendido para todos os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a 
parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo passageiro por sua conta e 
risco, sem que o Organizador possa ser obrigado a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda no momento do 
recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda da integralização 
do pagamento e do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas 
as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação integral do 
programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato 
anexo.  
2) Os preços deste tour estão fixados em dólar, e serão convertidos para reais pelo câmbio do dólar turismo a 
ser informado pela Rota da Seda no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda 
estrangeira.  
3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as 
páginas, da autorização de débito original corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível 
da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu 
titular, deve ser feita à Rota da Seda no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não 
observação desse prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente 
preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com o consequente 
cancelamento dos serviços solicitados e perda do sinal.  
4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda.  
5) Em caso de cancelamento da viagem, perda de 20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços 
adicionais contratados, acrescido de todo e qualquer valor a qualquer título que venha a ser cobrado pelo 
fornecedor.  

 

HAMMAMET: 
 Mehari Hammamet 5* ou similar em Yasmine 

Hammamet ou Túnis 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% 
em até 5 vezes sem juros com cartões de crédito 
Visa, MasterCard e Diners. A Rota da Seda reserva-
se o direito de alterar a forma de pagamento sem 
aviso prévio a qualquer momento antes do 
recebimento do sinal. 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 
 

• Acomodação em quarto duplo com café da manhã 
e jantar diário.  

• todas as refeições mencionadas no programa;  
• traslados aeroporto /hotel/aeroporto, incluídos.  
• Carro com ar acondicionado com acompanhante 

por guia falando Espanhol.  
• serviço do maleteiros nos hoteis  
• Taxas de entradas /ingressos mencionadas no 

programa.  
                                             
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
 

• Passagem aérea internacional  
• Bebidas durante as refeições incluídas no 

programa.  
• Excursões, passeios opcionais.  
• Qualquer ítem não expresamente mencionado 

como incluso.  
• Taxa de estadia de 03 dinares por pessoa e por 

noite.  
• Gorjetas e gastos pessoais, como despesas extras 

em hotéis etc  
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores 

de bagagem em aeroportos;  
• Jantar nos dias 24/12 e 31/12(reveilon) não 

incluso no tour. Consultar valores conosco  
 

 
 

 
 
 
 

 
 


