
 
ESPLÊNDIDA TUNÍSIA 

13 DIAS/ 12 NOITES 
27 de Abril de 2023 

1º DIA – BRASIL 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos/SP para embarque em voo com conexão com destino à Túnis. 

2º DIA - TÚNIS 
Chegada à Tunis, traslado e, a partir das 15 horas, hospedagem no Hotel Africa (ou similar). 
 
3º DIA – TÚNIS  
No primeiro dia na capital e maior cidade da Tunísia, visita guiada incluindo passeio pela Medina - 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO -, oportunidade para admirar mesquitas, palácios e outros 
monumentos – são centenas! Tempo livre para explorar o labiríntico mercado e, é claro, fazer compras.  
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
4º DIA - TÚNIS - RUÍNAS DE CARTAGO - SIDI BOU SAID 
Saída para visita das ruínas de Cartago, importante centro comercial do Mediterrâneo Antigo e uma das  
cidades mais ricas do Mundo Clássico - uma janela para o período da expansão de Roma. Na sequência,  
percurso até a pequena aldeia de Sidi Bou Said, com suas típicas casinhas brancas com portas e janelas  
pintadas de azul mediterrâneo. Tempo livre para caminhar pelas ruelas ou, sentado em um terraço, beber  
um chá e absorver a atmosfera. Retorno ao hotel. ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
5º DIA – TÚNIS - SOUSSE 
Saída em percurso rodoviário até Sousse. Notável pela arquitetura medieval árabe, emoldurada pela 
famosa Praia de Boujaffar, a terceira maior cidade do país tem como marco o histórico forte erguido 

PREÇOS EM DÓLAR POR PESSOA 
Alojamento em quarto Duplo  

USD 3.190 
Suplemento em quarto individual 

USD 780 
Taxas Aeroportuárias 

USD 175 
 
NOTAS IMPORTANTES:                                                                 
• A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
• 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. 

• Este programa está sujeito a alterações na ordem das 
excursões segundo a disponibilidade do operador 
local. 

 
AÉREO:                                                                                  
• AZ 675 27 ABR SÃO PAULO / ROMA 14:25 07:10 
• AZ 864 28 ABR ROMA / TÚNIS 09:15 09:35 
• AZ 867 09 MAI TÚNIS / ROMA 18:05 20:30 



pelos árabes do Emirado Aglábida - que no Século IX também ocuparam Malta, Sicília e o sul da Itália 
continental. A famosa medina, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é a grande atração. Aproveite 
para passear por suas ruas, cruzar sob seus arcos e respirar a histórica atmosfera. O sofisticado balneário  
de Port Kantaoui, meca dos turistas no país, emoldurado por águas claras de coloração ímpar, é famoso  
por sua marina repleta de luxuosos iates e campo de golfe de padrão mundial. Hospedagem no Hotel 
Sousse Palace (ou similar). ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
6º DIA – SOUSSE - MONASTIR 
Passeio para cidade de Monastir e visita ao impressionante Mausoléu de Bourguiba, pai da independência  
e primeiro presidente da Tunísia. A construção, ladeada por dois minaretes e coroada por uma grande 
cúpula dourada e outras verdes, é um impressionante exemplo da arte tunisiana. Regresso a Sousse e 
tempo livre para desfrutar das charmosas lojinhas, bares e cafés em meio a um cenário que mescla o 
moderno e o tradicional encantando aos visitantes. ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
7º DIA – SOUSSE - EL JEM - GABES - ILHA DE DJERBA 
Percurso rodoviário para visita a um dos coliseus mais bem preservados do mundo: o magnífico El Jem.  
Este anfiteatro romano, construído no século III e ainda em ótimo estado, tinha capacidade para  
acomodar cerca de 35.000 espectadores e foi de grande relevância durante o Império Romano. 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é o segundo maior em todo mundo, medindo 148 metros por 
122 de largura e 35 de altura - atrás apenas do Coliseu Romano. Passagem por Gabes que, rodeada por  
vasto palmeiral – são mais de 300.000 tamareiras -, é o único oásis costeiro do Mediterrâneo, e chegada  
à Ilha de Djerba. Hospedagem no Hotel Sentido Jerba Beach (ou similar). ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
8º DIA – ILHA DE DJERBA 
Dia dedicado a desvendar as principais atrações de Djerba, pequena ilha que ao longo dos séculos foi 
fenícia, cartaginesa e romana. Seus primeiros habitantes foram berberes, os árabes chegaram no século  
VI, piratas no século X e no século XIX a colonização francesa. Daí as tantas diferenças em relação ao 
continente tunisiano - língua e costumes, inclusive. Visita à Sinagoga de El Ghriba – segundo algumas  
fontes Djerba abriga uma das mais antigas comunidades judaicas do mundo – e ao povoado de Guellala,  
notável pela produção caseira de cerâmica, sempre de forma tradicional, em fornos de rua a céu aberto.  
Em seguida, visita do grande mercado Houmt Souk, vilarejo que com seu casario branco de portas azuis 
e ruas estreitas, é considerado a capital da ilha. ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
9º DIA – ILHA DE DJERBA - MATMATA - DOUZ - CHOTT EL JERID - TOZEUR 
Café da manhã no hotel. Saída com destino a Matmata, típica aldeia berbere, famosa pelas suas 
tradicionais casas trogloditas escavadas na rocha, muitas delas ainda habitadas. Chegada a Douz, o  
“Portão de Entrada do Deserto”, para almoço e possibilidade de passeio (OPCIONAL) de dromedário. De  
volta ao ônibus, travessia do icônico Chott el Jerid, maior lago salgado da Tunísia, situado 25 metros 
abaixo do nível do mar. As elevadas concentrações de sal na região proporcionam uma paisagem invulgar.  
Chegada a Tozeur, visita ao centro da pequena cidade de 35.000 habitantes onde a arquitetura 
tradicional chama a atenção. Utilizam-se nas construções tijolos ocre que, secos ao sol antes de serem 
cozidos, formam bonitas decorações geométricas ao mesmo tempo em que, com suas sombras, inibem o  
aquecimento das paredes. Hospedagem no Hotel Ras El Ain (ou similar) ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
10º DIA – TOZEUR  
Um dia cinematográfico! Pela manhã, percurso em veículo 4x4 pelos oásis nas montanhas na região de  
Chebika e Tamerza, em plena Cordilheira Atlas, notáveis por suas cascatas, cânions e extensos palmeirais.  
À tarde, passeio até Oung el Jemal – a Cabeça do Camelo –, onde foram filmados O Paciente Inglês, 
vencedor de 9 prêmios Oscar – inclusive o de Melhor Filme -, e o clássico da ficção científica Guerra nas 
Estrelas, ganhador de 7 Oscar e maior bilheteria de todos os tempos na época da sua estréia. Possibilidade 
de participar de um jantar folclórico (OPCIONAL). ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.  
 
 
 
 

• AZ 674 09 MAI ROMA / SÃO PAULO 22:05 05:25 
 

HOTELARIA:                                                                                  
• 3 noites no Hotel Africa (ou similar), em Túnis, com 

café da manhã. 
 

• 2 noites no Hotel Sousse Palace (ou similar), em 
Sousse, com café da manhã. 

 
• 2 noites no Hotel Sentido Djerba Beach (ou similar), 

em Djerba, com café da manhã. 
 
• 2 noites no Hotel Ras El Ain (ou similar), em Tozeur, 

com café da manhã. 
 
•  2 noites no Hotel Le Royal (ou similar) em 

Hammamet, com café da manhã 
 

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 Viagens e Turismo reserva-se o direito de 
alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a qualquer 

momento antes do recebimento do sinal. 
 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Bilhetes Aéreos para os trechos (1) São Paulo / Túnis e 

(2) Túnis / São Paulo em voos com conexão, classe 
Econômica; 

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com 
acréscimo) com café da manhã diário; 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte 

terrestre da viagem; 
• Serviço de maleteiro nos hotéis em que o mesmo é 

disponibilizado (1 mala por pessoa); 
• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 e 60 

Sênior de acordo com a idade do cliente com cobertura 
até 60.000, cobertura para cancelamento de viagem 
(conforme condições ), coberturas são expressas em 
dólar (**A opção pelo Seguro é facultativa, ficando 
reservado ao cliente o direito de não adquirir este 
Seguro – cujas respectivas coberturas e condições 
estão expressamente previstas no pacote de viagem. O 
cliente poderá optar, caso seja do seu interesse, por 
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, 
neste caso, nos consultar previamente sobre a 
possibilidade e respectivas condições. 

• Passeios com guia falando português, espanhol ou 
inglês. Sempre que necessário - e permitido - o Guia 
Brasileiro fará a tradução; 



11º DIA – TOZEUR - KAIROUAN - HAMMAMET 
Café da manhã no hotel e partida para Kairouan, cidade de rica tradição na tecelagem de tapetes. A 
história conta que, no século 19, a filha do governador otomano foi a primeira pessoa a tecer um tapete 
de lã para doar a uma mesquita da cidade. A tradição continuou fazendo da cidade a capital da tapeçaria  
no país. Aproveite! Visita da Grande Mesquita dos Lagos Aglabites e do Mausoléu do Barbeiro do Profeta 
Muhammad. Continuação até Hammamet, antiga cidadezinha pesqueira com praias de areia branca 
apelidada de St Tropez da Tunísia. Localizada na seção sudeste de Cap Bom, é famosa pelo jasmim que 
cresce em toda a região – utilizado em larga escala na produção de artesanato local. Hospedagem no 
Hotel Le Royal (ou similar). ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
12º DIA – HAMMAMET  
Após o café da manhã, saída para passear pela charmosa Medina de Hammamet e fazer as últimas 
compras. O Kasbah, construído no século XV, descortina, do terraço superior, uma vista magnífica sobre  
a praia e os telhados das antigas casas. ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
13º DIA – HAMMAMET / BRASIL  
Café da manhã no hotel. Os apartamentos devem ser desocupados até às 11 horas. Em horário a ser 
determinado, traslado ao Aeroporto de Tunis-Cartago para embarque em voo com conexão com destino 
ao aeroporto de São Paulo / Guarulhos. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda 

Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento 
do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo 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 dólares, e serão convertidos para reais pelo câmbio do 
euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo 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 Viagens e Turismo 
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 aplicação da multa de cancelamento. 

4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e 
Turismo. 

5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até 
trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do 
tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será 
acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado 
da Rota da Seda pelo o fornecedor. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu 
passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de saída do passageiro do último país 
visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte 
com data de emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 
 
 
 

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos 
privativos. 
 

IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados incluídos 
apenas para aqueles que embarcarem nos voos 
determinados para o grupo. Passageiros que optarem por 
outros voos não terão direito a traslados, que  poderão ser 
adquiridos separadamente. 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de 

valores destinados à cobertura de gastos pessoais no 
exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 
viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos (que não sejam 
mencionados no programa) ou internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico 
se faz necessário, nem serviço de despachante; Visto 
obrigatório (consulte-nos) 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-

vouchers, capa de passaporte nem nenhum outro 
brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de 
viagem é enviada apenas eletronicamente); 

• Passeios opcionais, Excursões, passeios, visitas, 
espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que 
venham a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas 
em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais 
em hotéis, bebidas nas refeições, telefonemas, táxi 
etc., sendo estas de responsabilidade exclusiva do 
passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a 
critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país).  

• Taxas de saída. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 20% 
do valor da Parte Terrestre; 
 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção de 
percentuais superiores aos acima referidos, desde que 
correspondentes a gastos efetivamente efetuados em 
decorrência da desistência do usuário. 



BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho 
médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem será aceito sempre e quando a 
capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada 
caso a caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. 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 a Rota da Seda 
Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão.  

 
 

 

 

 

 

 

 


