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DJERBA 

FAULTATÍV PROGRAMOK 

 

 Djerba felfedezése - félnapos kirándulás (autóbusszal) 

Félnapos kirándulás keretében megismerkedhetnek Djerba főbb látnivalóival, Guellalában a 
fazekas művészettel és a ghribai zsinagógával. Városnézés Houmt Soukban, majd Midounban 
az igazi tunéziai piaci hangulattal találkozhatnak.                                                                          
Ár: kb. 40 TND 

 

 Matmata - Douz - 1 napos (autóbusszal) 

Kirándulás Land Roverrel vagy autóbusszal a Szahara szélére, Douzba, séta a dűnék között 
Zaafraneban, tevegelési lehetőség (fakultatív, külön fizetendő). Ebéd Douzban, majd a 
Tamerzet berber falun át elutazás Matmatába. Egy berber barlanglakás (troglodita) 
megtekintése után visszautazás a szállodába.         

Ár:kb.105 TND 

 

 Tataouine - Chenini - 1 napos (autóbusszal) 

Reggel utazás Medeninébe, gorfák (gabonatárolók) megtekintése, séta Tataouine piacterén (a 
városka egykori katonai erődítmény és fegyenctelep), ebéd, végül utazás Chenini berber hegyi 
faluba, visszautazás a szállodába.                                                              

Ár: kb. 75 TND (busszal), kb. 110 TND (jeeppel) 

 

 Hajókirándulás a Flamingó szigetre – 1 napos (autóbusszal és hajóval) 

Reggel indulás a houmt souki kikötőből, áthajózás a Flamingó szigetre, szabadidő, animációs 
program a kalózokkal, ebéd, ezután hajózás vissza a kikötőbe és transzfer busszal a 
szállodába.                 

Ár: kb. 60TND 
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 Szaharai kirándulás – 2 napos (autóbusszal) 

Kétnapos kirándulás, amely a legkülönlegesebb sivatagi hangulattal ajándékozza meg a 
turistákat. Douz tipikus szaharai település, ahol a városka határában húzódnak a fantasztikus 
látványú homokdűnék, Tozeur óriási pálmaligeteiről és egzotikus építészetéről nevezetes. 
Útközben érintik a Chott El Jerid sóstavat, és ha szerencséjük van, ott még délibáb is 
megfigyelhető. Szállás Tozeurben, középkategóriájú hotelben. 

 

Program: 

1 nap: Indulás Djerbáról, majd az első megálló Matmatában, berber troglodita lakás 
látogatása, a ’holdbéli táj’ fotózása, Tamezret egy berber település megtekintése, Douzban 
lehetőség van tevegelésre (külön fizetendő - kb. 25 TND/fő), ebéd, majd átkelés a Chott el 
Jerid sóstón, érkezés Tozeur-be, ahol a lovas kocsikázást is kipróbálhatjuk az oázisnál (külön 
fizetendő kb. 10 TND/fő), vacsora, szállás a szállodában. 

2 nap: Reggeli Tozeurben, majd lehetőség van dzsip túrára - kb. 3 óra, Chebika, Grand 
Canon, Tamerza, hegyi oázisok meglátogatása (külön fizetendő kb. 45 TND/fő), délben ebéd 
Tozeurben, majd továbbindulás busszal, megálló El Hamma fürdőváros közelében, majd 
Metameurban a gorfák meglátogatása, visszatérés Djerbára késő este.                                                                                                                  

Ár: kb. 210 TND 

 

  

A fent említett fakultatív programok ízelítőül szolgálnak Utasaink számára, ám ezen 
kívül még számos program szerepel kínálatunkban. 

Az árak tájékoztató jellegűek. 

A kirándulások magyar nyelvű idegenvezetéssel minimum létszámhoz kötöttek. 


