
 
 
 

TUNUS  
Hammamet – Kartaca – Tunus – Kayrevan – Sousse – Manastır 

23 – 26 Ocak 2020 
3 gece 4 gün 

 
 
 
23 Ocak Perşembe TUNUS / HAMMAMET  İstanbul’dan THY ile 09.05’de Tunus’un başkenti Tunus şehrine uçuş. 10.05’de varış.  Tunus’un Akdeniz sahilindeki en önemli turizm bölgesi Hammamet’e geliş. Öğle yemeği. 30 km mesafede çini ve mozaik sanatları ile ünlü turistik şehir Nabil şehri gezisi. Hammamet eski şehir merkezi ve çarşıları gezisi  otelimize yerleşme. Akşam yemeği otelimizde.   
24 Ocak Cuma  HAMMAMET / KARTACA / SİDİ ABU SAİD / TUNUS Kahvaltıdan sonra tam gün turumuz için hareket.  Yol üzerinde M.Ö. 814 yılında Fenikeliler tarafından inşa edilmiş, ünlü komutan Hanibal’in şehri Kartaca harabelerinin ve Roma Hamamı’nın gezilmesi. 1 saatlik yolculuğun ardından Sidi Abu Said bölgesine geliş. Şehrin girişinde hâkim bir tepede yer alan ve beyaz boyalı kerpiç evlerin mavi cumbalarından sarkan çiçeklerin iki yana sıralandığı taş döşeli şirin sokakları ile ülkenin sembollerinden olan bu bölgenin gezilmesi ve en tepedeki otantik çayhanede bölgeye özgü çam fıstıklı yeşil çayın tadına bakma imkânı. Bu bölgeye adını veren ve 12. yüzyıl Tunus’unda Zeytuniye Camii’nde tesis ettiği ilim meclisleri ile meşhur olan âlim ve zahid Abu Said İbn Halef’in kabrinin ziyareti. Öğle 
yemeği. M.Ö.614 yılında Romalıların Kartaca’ya alternatif bir liman şehri olarak inşa ettikleri Tunus şehrinde Fransa Bulvarı, Bab El Bahir ile İbn Haldun anıtının görülmesi. Ülkenin ikinci büyük ve önemli camii olan ve Hasan Bin Numan tarafından bir ilim merkezi olarak 698 yılında inşa edilen ve Osmanlı döneminde tamir edilip eklemeler ile genişletilen Zeytuniyye Camii ve medresesi ziyareti. Çevrede yine Osmanlı döneminde kalma Suk El Turk, Suk El Kebapcı çarşılarının görülmesi. Parlamento, Bakanlıklar ve Başkanlık sarayının bulunduğu meydanın görülmesi.  Şehrin otantik özelliğini yansıtan Medina çarşılarında serbest vakitlerin ardından Hammamet’e dönüş.  Akşam yemeği otelimizde.   
25 Ocak Cumartesi KAYREVAN / SOUSSE / MANASTIR Kahvaltının ardından Kuzey Afrika’da İslamiyet ile ilk tanışan bölgelerden olan Kayrevan’a geliş. 670–675 tarihleri arasında Afrika Fatihi Sahabi Ukbe bin Nafii tarafından askeri üs olarak inşa edilen bu şehirde Ukbe bin Nafii Camii ile sahabe Ebu Zamaa El Belevi’nin kabrinin ziyareti. Aglebiler döneminde yapılan dev su havuzlarının görülmesi. Tarihi Kayrevan çarşılarında alışveriş imkânı. Daha sonra ülkenin ünlü tatil beldesi Sousse şehrine geliş ve buradaki yat 
limanında balık ziyafeti. 850 yılında Emir Muhammed tarafından yaptırılan Sousse Ulu Camii’nin ziyareti. Manastır şehrinde Tunus’un ünlü lideri Habib Burgiba’nın anıtkabirinin görülmesinin ardından Hammamet’e dönüş. Akşam yemeği otelimizde.  
26 Ocak Pazar  HAMMAMET / TUNUS / İSTANBUL Kahvaltı otelimizde.  Otelinizin sahilinde Akdeniz’in güzelliği ile dinlenmeniz için serbest vakitler. Öğleden sonra Tunus Havalimanı’na transfer. THY ile 16.35’de İstanbul’a uçuş. 21.25’de varış.       



    Fiyatlar ; (Turumuzun hareketi için minimum katılımcı sayısı 16’dır.)  İki kişilik odada kişi başına 775 Dolar  +  THY  uçak bileti  Tek kişilik oda farkı  125 Dolar  
 
Fiyatlara dahil olan hizmetler  Seyahat sigortası, Tüm transferler, 5 yıldızlı otellerde konaklama    Açık büfe kahvaltılar, Öğlen ve akşam yemekleri, Yemeklerde su, Programlardaki tüm gezi ve ziyaretler, İç ziyaret olan tarihi mekanlarda giriş ücretleri, Yerel rehberlik hizmeti, Figura Turizm tur liderliği hizmeti, Yurt dışı çıkış harç pulu   




