AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1
Kierunek
Tunezja
Monas r

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Carribean World Monas r



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

28.04.2022
05.05.2022

1929 PLN

3858 PLN*

Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Monastyr
dnia 28.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Monastyr do Katowice
dnia 05.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
All Inclusive
Hotel w mieście: Monas r
standard dbl

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Położenie:
- bezpośrednio przy plaży - ok. 15 km od centrum Monas ru - ok. 50 km od lotniska w Enﬁdii - ok. 6 km od lotniska w Monas rze
Plaża:
- piaszczysta - leżaki i parasole (bezpłatne), ręczniki (kaucja)
Pokoje:
- klimatyzacja indywidualna - TV-Sat (pilot - kaucja), telefon - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon lub taras
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - 2 baseny w tym jeden ze słoną wodą, leżaki i parasole, ręczniki plażowe (kaucja) - Aquapark (czynny od 01.06 do 15.09 w określonych godzinach) - aerobik, gimnastyka wodna - 11 kortów
tenisowych, tenis stołowy - minigolf, rzutki - siatkówka plażowa - animacje dzienne i wieczorne Płatne - oświetlenie kortów tenisowych - bilard, gry wideo - Centrum ﬁtness, masaże, sauna - sporty wodne
na plaży
Dla dzieci:
- brodzik z 3 zjeżdżalniami - miniklub (4-12 lat), plac zabaw - animacje (w sezonie) - opiekunka (płatna) - łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie) - wysokie krzesełka w restauracji
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-23:00.
Restauracje i bary:
- 2 restauracje główne - 6 restauracje a la carte (indyjska, chińska, meksykańska, włoska, tunezyjska, barbecue) - 2 bary centralne (10:00-23:00) - snack bar (11:00-16:00) - bar na plaży (10:00-17:00, czynny
w sezonie) - bar przy basenie (10:00-18:00) - kawiarnia mauretańska
Dodatkowe informacje:
- wyremontowany w 2008 roku - dysponuje 590 pokojami - internet Wi-Fi w lobby i na tarasie (bezpłatny) - kącik internetowy (płatny) - sejf w recepcji (płatny) - kantor, fryzjer, sklep z pamiątkami dyskoteka
Cena:
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego
rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe.
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
Tunezja to kraj pełen soczystych barw - pomarańczowych wydm Sahary, zielonych oaz pełnych roślinności i łagodnego, turkusowego Morza Śródziemnego. Niezwykła architektura oraz zabytki skrywają w
sobie burzliwe i zmienne losy przeszłości, pozwalając każdemu turyście cofnąć się w czasie i poznać bogatą historię tego tajemniczego państwa. Tunezja leży na północy kontynentu afrykańskiego z
dostępem do ciepłych wód Morza Śródziemnego, graniczy z Algierią i Libią. Jest to najbardziej liberalny kraj ze wszystkich krajów arabskich i jedna z największych potęg turystycznych tej części Afryki. Na
terenie zajmującym ponad 163 000 km można podziwiać świetnie zachowane zabytki, a ponadto rozległą, mistyczną Saharę usianą zielonymi oazami, przepiękne, piaszczyste

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl
plaże i nowoczesną infrastrukturę turystyczną.Ten niesamowity region to miejsce bardzo często wybierane przez ﬁlmowców, którzy szukają natchnienia i niepowtarzalnych pejzaży. Niedaleko Matmaty
narodził się legendarny Luke Skywalker, Indiana Jones biegał w gąszczu wąskich uliczek madyny w Sousse, a pod saharyjskim słońcem rozgrywał się romans bohaterów Angielskiego Pacjenta". Będąc na
wakacjach w Tunezji pozwól sobie na odrobinę przygody i wybierz się na zwiedzanie tych pięknych przestrzeni. Nie brakuje tu tajemniczych antycznych ruin i urokliwych uliczek, odnajdziesz tu także muzea
archeologiczne, meczety, np. Az-Zajtuna, czy wyjątkowe miasta jak stolica Tunis czy też Sousse zwane Perłą Sahelu. Kultura i zwyczajeKultura tego regionu kształtowała się przez tysiące lat, jednak duży
wpływ na zmiany i zeuropeizowanie kraju miał protektorat francuski, trwający aż 75 lat. Tunezja to kraj ludzi młodych, ponad połowa osób zamieszkujących te tereny nie skończyła 20 roku życia. Można się
tutaj spotkać z pozytywnym nastawieniem, otwartością i niespotykaną gościnnością.Tunezja należy do grona krajów arabskich, przeważająca większość obywateli (98 %) to muzułmanie, główną
mniejszością narodową są rdzenni mieszkańcy tej części kontynentu, a mianowicie Berberowie. Religią państwową jest islam, pozostałą grupę stanowią chrześcijanie i żydzi.W praktycznie każdej
miejscowości można porozumieć się po arabsku i francusku. Angielski jest językiem występującym sporadycznie, najczęściej używanym w dużych miastach i kurortach turystycznych.KuchniaKosztując
orientalnej kuchni Tunezji rozpoczniesz podróż po pikantnych, aromatycznych i zaskakujących smakach, będących unikatową fuzją świata arabskiego połączonego z wpływami śródziemnomorskimi,
włoskimi, francuskimi i berberyjskimi. Fundamentem niemal wszystkich dań tego orientalnego raju jest kuskus, do którego najczęściej dodaje się obﬁcie przyprawione mięsa, ale również ryby czy grillowane
warzywa. Niespotykany aromat i smak uzyskiwany jest dzięki intensywnym przyprawom i ziołom, najpopularniejsze z nich to: kminek, cynamon, imbir, sezam, a także kardamon, kurkuma i szałwia.Dla
aktywnychTunezja to raj dla miłośników sportów wodnych - sprzyjająca pogoda i krystalicznie czysta woda stwarzają idealne warunki do nurkowania, windsurﬁngu oraz parasailingu. W pasmach górskich
Atlasu można zaleźć liczne trasy trekkingowe, które zachwycają bajkowym krajobrazem. Dla poszukiwaczy przygód dobrym wyborem będzie spotkanie z niezwykłymi piaskami Sahary - przemierzanie
rozległych wydm z grzbietu wielbłąda lub na quadzie jest niezapomnianym przeżyciem.Co warto kupić?Niezwykłą pamiątką z tego pięknego i egzotycznego kraju będzie z pewnością rękodzieło, tworzone
przez tunezyjskich artystów i rzemieślników. Najpopularniejszymi produktami jest biżuteria, ubrania, a także wyroby z gliny. Aby zabrać niezapomniane smaki Afryki do swojej kuchni, warto zaopatrzyć się w
aromatyczne przyprawy oraz słynną, piekielnie ostrą harissę.PogodaW Tunezji można wyróżnić aż 4 strefy klimatyczne: na wybrzeżu występuje klimat śródziemnomorski, na wschodzie suchy, w głębi kraju
zaś podzwrotnikowy i zwrotnikowy skrajnie suchy. W ścisłym sezonie, który trwa od czerwca do września temperatury sięgają ponad 30 stopni, a liczba godzin słoneczny dochodzi do 12 godzin dziennie. Cały
rok można cieszyć się tutaj świetną pogodą - tempura nigdy nie spada poniżej 15 stopni.Przydatne zwrotyTak - AjłaNie - LaDzień dobry - Sabah alhejr, odpowiedź: Sabah anurDo widzenia MasalamaPrzepraszam - Ana esif (do mężczyzny), Ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając pytanie) - Leusamacht (do mężczyzny), Leusamach (do kobiety)Proszę - I addal (do mężczyzny), I addali (do
kobiety)Dziękuję - SzukranDlaczego Tunezja?Wycieczki do Tunezji znajdują się w czołówce list sprzedaży, a osób odwiedzających ten piękny kraj jest z każdym rokiem coraz więcej. Na turystów czekają
niezapomniane przeżycia i podróże pełne wrażeń, ale przede wszystkim obietnica relaksu na wspaniałych plażach położonych w Djerbie i na Wybrzeżu Wschodnim. Spośród bogatej oferty hoteli każdy
znajdzie odpowiedni dla siebie, zgodny ze swoimi wymaganiami, oczekiwaniami i możliwościami ﬁnansowymi. Na stronie Exim Tours znajdziesz propozycje wycieczek w bardzo atrakcyjnych cenach,
wcześniejsza rezerwacja zapewni Ci nie tylko najlepsze warunki, ale także pakiet gwarancji. W naszej bazie wypoczynkowej znajdują się obiekty idealne dla: rodzin z dziećmi wyposażone w parki wodne,
liczne udogodnienia i animacje, oferty dla osób poszukujących spokojnego wypoczynku w wysokim standardzie i wielbicieli zabawy do całego rana. Specjalnie przygotowane oferty All Inclusive pozwolą Ci na
spędzenie słonecznych wakacji bez martwienia się o dodatkowe koszty.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2
Kierunek
Tunezja
Monas r

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Shems Holiday Village



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

28.04.2022
05.05.2022

1929 PLN

3858 PLN*

Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Monastyr
dnia 28.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Monastyr do Katowice
dnia 05.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
All Inclusive
Hotel w mieście: Monastyr
Bungalow Family Room
Odległość od plaży: 202 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

3* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Kategoryzacja hotelu:
Kat. lokalna 3* Kat. Exim Tours 3*
Położenie:
- przy plaży - ok. 2 km od Monastriru - 8 km od centrum
Plaża:
- piaszczysta - bezpłatne leżaki i parasole
Pokoje:
- klimatyzacja cynna od 15.06 do 15.09 - TV Sat, telefon - łazienka (WC, wanna/prysznic) - balkon/taras Pokoje rozmieszczone w bungalowach.
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - 2 baseny - tenis stołowy - minigolf - aquapark dla dzieci i dla dorosłych, punkty gastronomiczne płatne dodatkowo Płatne - SPA - sporty wodne na plaży
Dla dzieci:
- brodzik - aquapark dla dzieci (bezpłatny) - miniklub - plac zabaw - animacje - programy wieczorne
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-23:00.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - lobby bar - bar na plaży
Dodatkowe informacje:
- Wi Fi bezpłatne - sklep z pamiątkami - kantor - bankomat
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
Tunezja to kraj pełen soczystych barw - pomarańczowych wydm Sahary, zielonych oaz pełnych roślinności i łagodnego, turkusowego Morza Śródziemnego. Niezwykła architektura oraz zabytki skrywają w
sobie burzliwe i zmienne losy przeszłości, pozwalając każdemu turyście cofnąć się w czasie i poznać bogatą historię tego tajemniczego państwa. Tunezja leży na północy kontynentu afrykańskiego z
dostępem do ciepłych wód Morza Śródziemnego, graniczy z Algierią i Libią. Jest to najbardziej liberalny kraj ze wszystkich krajów arabskich i jedna z największych potęg turystycznych tej części Afryki. Na
terenie zajmującym ponad 163 000 km można podziwiać świetnie zachowane zabytki, a ponadto rozległą, mistyczną Saharę usianą zielonymi oazami, przepiękne, piaszczyste plaże i nowoczesną
infrastrukturę turystyczną.Ten niesamowity region to miejsce bardzo często wybierane przez ﬁlmowców, którzy szukają natchnienia i niepowtarzalnych pejzaży. Niedaleko Matmaty narodził się legendarny
Luke Skywalker, Indiana Jones biegał w gąszczu wąskich uliczek madyny w Sousse, a pod saharyjskim słońcem rozgrywał się romans bohaterów Angielskiego Pacjenta". Będąc na wakacjach w Tunezji
pozwól sobie na odrobinę przygody i wybierz się na zwiedzanie tych pięknych przestrzeni. Nie brakuje tu tajemniczych antycznych ruin i urokliwych uliczek, odnajdziesz tu także muzea archeologiczne,
meczety, np. Az-Zajtuna, czy wyjątkowe miasta jak stolica Tunis czy też Sousse zwane Perłą Sahelu. Kultura i zwyczajeKultura tego regionu kształtowała się przez tysiące lat, jednak duży wpływ na zmiany i
zeuropeizowanie kraju miał protektorat francuski, trwający aż 75 lat. Tunezja to kraj ludzi młodych, ponad połowa osób zamieszkujących te tereny nie skończyła 20 roku życia. Można się tutaj spotkać z
pozytywnym nastawieniem, otwartością i niespotykaną gościnnością.Tunezja należy do grona krajów arabskich, przeważająca większość obywateli (98 %) to muzułmanie, główną mniejszością narodową są
rdzenni mieszkańcy tej części kontynentu, a mianowicie Berberowie. Religią państwową jest islam, pozostałą grupę stanowią chrześcijanie i żydzi.W praktycznie każdej miejscowości można porozumieć się
po arabsku i francusku. Angielski jest językiem występującym sporadycznie, najczęściej używanym w dużych miastach i kurortach turystycznych.KuchniaKosztując orientalnej kuchni Tunezji rozpoczniesz
podróż po

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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pikantnych, aromatycznych i zaskakujących smakach, będących unikatową fuzją świata arabskiego połączonego z wpływami śródziemnomorskimi, włoskimi, francuskimi i berberyjskimi. Fundamentem
niemal wszystkich dań tego orientalnego raju jest kuskus, do którego najczęściej dodaje się obﬁcie przyprawione mięsa, ale również ryby czy grillowane warzywa. Niespotykany aromat i smak uzyskiwany
jest dzięki intensywnym przyprawom i ziołom, najpopularniejsze z nich to: kminek, cynamon, imbir, sezam, a także kardamon, kurkuma i szałwia.Dla aktywnychTunezja to raj dla miłośników sportów
wodnych - sprzyjająca pogoda i krystalicznie czysta woda stwarzają idealne warunki do nurkowania, windsurﬁngu oraz parasailingu. W pasmach górskich Atlasu można zaleźć liczne trasy trekkingowe, które
zachwycają bajkowym krajobrazem. Dla poszukiwaczy przygód dobrym wyborem będzie spotkanie z niezwykłymi piaskami Sahary - przemierzanie rozległych wydm z grzbietu wielbłąda lub na quadzie jest
niezapomnianym przeżyciem.Co warto kupić?Niezwykłą pamiątką z tego pięknego i egzotycznego kraju będzie z pewnością rękodzieło, tworzone przez tunezyjskich artystów i rzemieślników.
Najpopularniejszymi produktami jest biżuteria, ubrania, a także wyroby z gliny. Aby zabrać niezapomniane smaki Afryki do swojej kuchni, warto zaopatrzyć się w aromatyczne przyprawy oraz słynną,
piekielnie ostrą harissę.PogodaW Tunezji można wyróżnić aż 4 strefy klimatyczne: na wybrzeżu występuje klimat śródziemnomorski, na wschodzie suchy, w głębi kraju zaś podzwrotnikowy i zwrotnikowy
skrajnie suchy. W ścisłym sezonie, który trwa od czerwca do września temperatury sięgają ponad 30 stopni, a liczba godzin słoneczny dochodzi do 12 godzin dziennie. Cały rok można cieszyć się tutaj
świetną pogodą - tempura nigdy nie spada poniżej 15 stopni.Przydatne zwrotyTak - AjłaNie - LaDzień dobry - Sabah alhejr, odpowiedź: Sabah anurDo widzenia - MasalamaPrzepraszam - Ana esif (do
mężczyzny), Ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając pytanie) - Leusamacht (do mężczyzny), Leusamach (do kobiety)Proszę - I addal (do mężczyzny), I addali (do kobiety)Dziękuję - SzukranDlaczego
Tunezja?Wycieczki do Tunezji znajdują się w czołówce list sprzedaży, a osób odwiedzających ten piękny kraj jest z każdym rokiem coraz więcej. Na turystów czekają niezapomniane przeżycia i podróże pełne
wrażeń, ale przede wszystkim obietnica relaksu na wspaniałych plażach położonych w Djerbie i na Wybrzeżu Wschodnim. Spośród bogatej oferty hoteli każdy znajdzie odpowiedni dla siebie, zgodny ze
swoimi wymaganiami, oczekiwaniami i możliwościami ﬁnansowymi. Na stronie Exim Tours znajdziesz propozycje wycieczek w bardzo atrakcyjnych cenach, wcześniejsza rezerwacja zapewni Ci nie tylko
najlepsze warunki, ale także pakiet gwarancji. W naszej bazie wypoczynkowej znajdują się obiekty idealne dla: rodzin z dziećmi wyposażone w parki wodne, liczne udogodnienia i animacje, oferty dla osób
poszukujących spokojnego wypoczynku w wysokim standardzie i wielbicieli zabawy do całego rana. Specjalnie przygotowane oferty All Inclusive pozwolą Ci na spędzenie słonecznych wakacji bez martwienia
się o dodatkowe koszty.
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Oferta 3
Kierunek
Tunezja
Hammamet

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

The Mirage Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

28.04.2022
05.05.2022

2379 PLN

4758 PLN*

Dorosły: 2379.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2379.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Monastyr
dnia 28.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Monastyr do Katowice
dnia 05.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
All Inclusive
Hotel w mieście: Hammamet
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 259 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 5* - kat. lokalna 5*
Położenie:
- bezpośrednio przy piaszczystej plaży - ok. 60 km. od stolicy kraju Tunisu - ok. 5 km od centrum Hammamet - ok. 100 km od lotniska w Monas rze
Plaża:
- piaszczysta, łagodne zejście do morza - leżaki i parasole- bezpłatne - ręczniki plażowe ( kaucja ok. 20 TND)
Pokoje:
Pokój Deluxe z widokiem na ogród - klimatyzacja indywidualna działa od 15.06 do 15.09 - TV-Sat, telefon - mini bar (płatny, zawartość płatna dodatkowo)) - łazienka (wanna/prysznic, WC) - balkon lub taras
Suita Superior - wyposażenie o podwyższonym standardzie Family Room Pokój superior z widokiem na ogród Pokój Deluxe z widokiem na ogrod
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatnie - 2 baseny, leżaki i parasole przy basenie - aerobik, tenis stołowy, korty tenisowe, rzutki - siatkówka plażowa, piłka nożna, piłka wodna - dzienne i wieczorne programy animacyjne Odpłatnie centrum Spa, masaże, zabiegi pielęgnacyjne - oświetlenie kortów - sporty wodne na plaży
Dla dzieci:
- mini klub 4-10 lat, plac zabaw - brodzik - płatna opieka nad dzieckiem
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja wrestauracji głównej. Lekkie przekąski w ciągu dnia. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe 10:00 -24:00.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - restauracja a la carte ( wymagana wcześniejsza rezerwacja) - bar, bar przy basenie - kawiarnia mauretańska
Dodatkowe informacje:
- internet Wi Fi (bezpłatny) w lobby - sejf (płatny) - www.hotelthemirage.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
Tunezja to kraj pełen soczystych barw - pomarańczowych wydm Sahary, zielonych oaz pełnych roślinności i łagodnego, turkusowego Morza Śródziemnego. Niezwykła architektura oraz zabytki skrywają w
sobie burzliwe i zmienne losy przeszłości, pozwalając każdemu turyście cofnąć się w czasie i poznać bogatą historię tego tajemniczego państwa. Tunezja leży na północy kontynentu afrykańskiego z
dostępem do ciepłych wód Morza Śródziemnego, graniczy z Algierią i Libią. Jest to najbardziej liberalny kraj ze wszystkich krajów arabskich i jedna z największych potęg turystycznych tej części Afryki. Na
terenie zajmującym ponad 163 000 km można podziwiać świetnie zachowane zabytki, a ponadto rozległą, mistyczną Saharę usianą zielonymi oazami, przepiękne, piaszczyste plaże i nowoczesną
infrastrukturę turystyczną.Ten niesamowity region to miejsce bardzo często wybierane przez ﬁlmowców, którzy szukają natchnienia i niepowtarzalnych pejzaży. Niedaleko Matmaty narodził się legendarny
Luke Skywalker, Indiana Jones biegał w gąszczu wąskich uliczek madyny w Sousse, a pod saharyjskim słońcem rozgrywał się romans bohaterów Angielskiego Pacjenta". Będąc na wakacjach w Tunezji
pozwól sobie na odrobinę przygody i wybierz się na zwiedzanie tych pięknych przestrzeni. Nie brakuje tu tajemniczych antycznych ruin i urokliwych uliczek, odnajdziesz tu także muzea archeologiczne,
meczety, np. Az-Zajtuna, czy wyjątkowe miasta jak stolica Tunis czy też Sousse zwane Perłą Sahelu. Kultura i zwyczajeKultura tego regionu kształtowała się przez tysiące lat, jednak duży wpływ na zmiany i
zeuropeizowanie kraju miał protektorat francuski, trwający aż 75 lat. Tunezja to kraj ludzi młodych, ponad połowa osób zamieszkujących te tereny nie skończyła 20 roku życia. Można się tutaj
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spotkać z pozytywnym nastawieniem, otwartością i niespotykaną gościnnością.Tunezja należy do grona krajów arabskich, przeważająca większość obywateli (98 %) to muzułmanie, główną mniejszością
narodową są rdzenni mieszkańcy tej części kontynentu, a mianowicie Berberowie. Religią państwową jest islam, pozostałą grupę stanowią chrześcijanie i żydzi.W praktycznie każdej miejscowości można
porozumieć się po arabsku i francusku. Angielski jest językiem występującym sporadycznie, najczęściej używanym w dużych miastach i kurortach turystycznych.KuchniaKosztując orientalnej kuchni Tunezji
rozpoczniesz podróż po pikantnych, aromatycznych i zaskakujących smakach, będących unikatową fuzją świata arabskiego połączonego z wpływami śródziemnomorskimi, włoskimi, francuskimi i
berberyjskimi. Fundamentem niemal wszystkich dań tego orientalnego raju jest kuskus, do którego najczęściej dodaje się obﬁcie przyprawione mięsa, ale również ryby czy grillowane warzywa.
Niespotykany aromat i smak uzyskiwany jest dzięki intensywnym przyprawom i ziołom, najpopularniejsze z nich to: kminek, cynamon, imbir, sezam, a także kardamon, kurkuma i szałwia.Dla
aktywnychTunezja to raj dla miłośników sportów wodnych - sprzyjająca pogoda i krystalicznie czysta woda stwarzają idealne warunki do nurkowania, windsurﬁngu oraz parasailingu. W pasmach górskich
Atlasu można zaleźć liczne trasy trekkingowe, które zachwycają bajkowym krajobrazem. Dla poszukiwaczy przygód dobrym wyborem będzie spotkanie z niezwykłymi piaskami Sahary - przemierzanie
rozległych wydm z grzbietu wielbłąda lub na quadzie jest niezapomnianym przeżyciem.Co warto kupić?Niezwykłą pamiątką z tego pięknego i egzotycznego kraju będzie z pewnością rękodzieło, tworzone
przez tunezyjskich artystów i rzemieślników. Najpopularniejszymi produktami jest biżuteria, ubrania, a także wyroby z gliny. Aby zabrać niezapomniane smaki Afryki do swojej kuchni, warto zaopatrzyć się w
aromatyczne przyprawy oraz słynną, piekielnie ostrą harissę.PogodaW Tunezji można wyróżnić aż 4 strefy klimatyczne: na wybrzeżu występuje klimat śródziemnomorski, na wschodzie suchy, w głębi kraju
zaś podzwrotnikowy i zwrotnikowy skrajnie suchy. W ścisłym sezonie, który trwa od czerwca do września temperatury sięgają ponad 30 stopni, a liczba godzin słoneczny dochodzi do 12 godzin dziennie. Cały
rok można cieszyć się tutaj świetną pogodą - tempura nigdy nie spada poniżej 15 stopni.Przydatne zwrotyTak - AjłaNie - LaDzień dobry - Sabah alhejr, odpowiedź: Sabah anurDo widzenia MasalamaPrzepraszam - Ana esif (do mężczyzny), Ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając pytanie) - Leusamacht (do mężczyzny), Leusamach (do kobiety)Proszę - I addal (do mężczyzny), I addali (do
kobiety)Dziękuję - SzukranDlaczego Tunezja?Wycieczki do Tunezji znajdują się w czołówce list sprzedaży, a osób odwiedzających ten piękny kraj jest z każdym rokiem coraz więcej. Na turystów czekają
niezapomniane przeżycia i podróże pełne wrażeń, ale przede wszystkim obietnica relaksu na wspaniałych plażach położonych w Djerbie i na Wybrzeżu Wschodnim. Spośród bogatej oferty hoteli każdy
znajdzie odpowiedni dla siebie, zgodny ze swoimi wymaganiami, oczekiwaniami i możliwościami ﬁnansowymi. Na stronie Exim Tours znajdziesz propozycje wycieczek w bardzo atrakcyjnych cenach,
wcześniejsza rezerwacja zapewni Ci nie tylko najlepsze warunki, ale także pakiet gwarancji. W naszej bazie wypoczynkowej znajdują się obiekty idealne dla: rodzin z dziećmi wyposażone w parki wodne,
liczne udogodnienia i animacje, oferty dla osób poszukujących spokojnego wypoczynku w wysokim standardzie i wielbicieli zabawy do całego rana. Specjalnie przygotowane oferty All Inclusive pozwolą Ci na
spędzenie słonecznych wakacji bez martwienia się o dodatkowe koszty.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 4
Kierunek

Hotel

Tunezja
Sousse

Sousse Pearl Marrio Resort & Spa (Ex. The Pearl
Resort & Spa)

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Kategoria



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

28.04.2022
05.05.2022

2879 PLN

5758 PLN*

Dorosły: 2879.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2879.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Monastyr
dnia 28.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Monastyr do Katowice
dnia 05.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
All Inclusive
Hotel w mieście: Sousse
standard [city view] dbl
Odległość od plaży: 130 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 5* - kat. lokalna 5*
Położenie:
- położony w tętniącym życiem Sousse, kilka minut spacerem od Mediny - 14 km od lotniska w Monastyrze - w pobliżu promenady
Plaża:
- piaszczysta z drobnym piaskiem,dojście do plaży tunelem - leżaki i parasole- bezpłatne - ręczniki plażowe (kaucja ok. 30 TND)
Pokoje:
Pokój Standard CIty View - klimatyzacja działa od 15.06 do 15.09 - TV-Sat, telefon - mini bar (płatny, zawartość płatna dodatkowo)) - łazienka (wanna/prysznic, WC) - balkon lub taras - widok na miasto
Pokój Superior Par al Sea View - pokój z częściowym wodokiem na morze-powierzchnia ok 37 m 2
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatnie - basen, leżaki i parasole przy basenie - aerobik, lekkie animacje Odpłatnie - centrum Spa, masaże, zabiegi pielęgnacyjne - salon piękności- kryty basen
Dla dzieci:
- mini klub 4-12 lat - brodzik - płatna opieka nad dzieckiem - krzesełka dla dzieci w restauracji
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja wrestauracji głównej. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - 2 restauracje a la carte azjatycka i z kuchnią śródziemnomorską ( wymagana wcześniejsza rezerwacja, płatne) - kilka barów
Dodatkowe informacje:
- internet Wi Fi (bezpłatny) - sejf (płatny) - www.marrio .com/mirms
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
Tunezja to kraj pełen soczystych barw - pomarańczowych wydm Sahary, zielonych oaz pełnych roślinności i łagodnego, turkusowego Morza Śródziemnego. Niezwykła architektura oraz zabytki skrywają w
sobie burzliwe i zmienne losy przeszłości, pozwalając każdemu turyście cofnąć się w czasie i poznać bogatą historię tego tajemniczego państwa. Tunezja leży na północy kontynentu afrykańskiego z
dostępem do ciepłych wód Morza Śródziemnego, graniczy z Algierią i Libią. Jest to najbardziej liberalny kraj ze wszystkich krajów arabskich i jedna z największych potęg turystycznych tej części Afryki. Na
terenie zajmującym ponad 163 000 km można podziwiać świetnie zachowane zabytki, a ponadto rozległą, mistyczną Saharę usianą zielonymi oazami, przepiękne, piaszczyste plaże i nowoczesną
infrastrukturę turystyczną.Ten niesamowity region to miejsce bardzo często wybierane przez ﬁlmowców, którzy szukają natchnienia i niepowtarzalnych pejzaży. Niedaleko Matmaty narodził się legendarny
Luke Skywalker, Indiana Jones biegał w gąszczu wąskich uliczek madyny w Sousse, a pod saharyjskim słońcem rozgrywał się romans bohaterów Angielskiego Pacjenta". Będąc na wakacjach w Tunezji
pozwól sobie na odrobinę przygody i wybierz się na zwiedzanie tych pięknych przestrzeni. Nie brakuje tu tajemniczych antycznych ruin i urokliwych uliczek, odnajdziesz tu także muzea archeologiczne,
meczety, np. Az-Zajtuna, czy wyjątkowe miasta jak stolica Tunis czy też Sousse zwane Perłą Sahelu. Kultura i zwyczajeKultura tego regionu kształtowała się przez tysiące lat, jednak duży wpływ na zmiany i
zeuropeizowanie kraju miał protektorat francuski, trwający aż 75 lat. Tunezja to kraj ludzi młodych, ponad połowa osób zamieszkujących te tereny nie skończyła 20 roku życia. Można się tutaj spotkać z
pozytywnym nastawieniem, otwartością i niespotykaną gościnnością.Tunezja należy do grona krajów arabskich, przeważająca większość obywateli (98 %) to
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muzułmanie, główną mniejszością narodową są rdzenni mieszkańcy tej części kontynentu, a mianowicie Berberowie. Religią państwową jest islam, pozostałą grupę stanowią chrześcijanie i żydzi.W
praktycznie każdej miejscowości można porozumieć się po arabsku i francusku. Angielski jest językiem występującym sporadycznie, najczęściej używanym w dużych miastach i kurortach
turystycznych.KuchniaKosztując orientalnej kuchni Tunezji rozpoczniesz podróż po pikantnych, aromatycznych i zaskakujących smakach, będących unikatową fuzją świata arabskiego połączonego z wpływami
śródziemnomorskimi, włoskimi, francuskimi i berberyjskimi. Fundamentem niemal wszystkich dań tego orientalnego raju jest kuskus, do którego najczęściej dodaje się obﬁcie przyprawione mięsa, ale
również ryby czy grillowane warzywa. Niespotykany aromat i smak uzyskiwany jest dzięki intensywnym przyprawom i ziołom, najpopularniejsze z nich to: kminek, cynamon, imbir, sezam, a także kardamon,
kurkuma i szałwia.Dla aktywnychTunezja to raj dla miłośników sportów wodnych - sprzyjająca pogoda i krystalicznie czysta woda stwarzają idealne warunki do nurkowania, windsurﬁngu oraz parasailingu.
W pasmach górskich Atlasu można zaleźć liczne trasy trekkingowe, które zachwycają bajkowym krajobrazem. Dla poszukiwaczy przygód dobrym wyborem będzie spotkanie z niezwykłymi piaskami Sahary przemierzanie rozległych wydm z grzbietu wielbłąda lub na quadzie jest niezapomnianym przeżyciem.Co warto kupić?Niezwykłą pamiątką z tego pięknego i egzotycznego kraju będzie z pewnością
rękodzieło, tworzone przez tunezyjskich artystów i rzemieślników. Najpopularniejszymi produktami jest biżuteria, ubrania, a także wyroby z gliny. Aby zabrać niezapomniane smaki Afryki do swojej kuchni,
warto zaopatrzyć się w aromatyczne przyprawy oraz słynną, piekielnie ostrą harissę.PogodaW Tunezji można wyróżnić aż 4 strefy klimatyczne: na wybrzeżu występuje klimat śródziemnomorski, na
wschodzie suchy, w głębi kraju zaś podzwrotnikowy i zwrotnikowy skrajnie suchy. W ścisłym sezonie, który trwa od czerwca do września temperatury sięgają ponad 30 stopni, a liczba godzin słoneczny
dochodzi do 12 godzin dziennie. Cały rok można cieszyć się tutaj świetną pogodą - tempura nigdy nie spada poniżej 15 stopni.Przydatne zwrotyTak - AjłaNie - LaDzień dobry - Sabah alhejr, odpowiedź: Sabah
anurDo widzenia - MasalamaPrzepraszam - Ana esif (do mężczyzny), Ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając pytanie) - Leusamacht (do mężczyzny), Leusamach (do kobiety)Proszę - I addal (do
mężczyzny), I addali (do kobiety)Dziękuję - SzukranDlaczego Tunezja?Wycieczki do Tunezji znajdują się w czołówce list sprzedaży, a osób odwiedzających ten piękny kraj jest z każdym rokiem coraz więcej.
Na turystów czekają niezapomniane przeżycia i podróże pełne wrażeń, ale przede wszystkim obietnica relaksu na wspaniałych plażach położonych w Djerbie i na Wybrzeżu Wschodnim. Spośród bogatej
oferty hoteli każdy znajdzie odpowiedni dla siebie, zgodny ze swoimi wymaganiami, oczekiwaniami i możliwościami ﬁnansowymi. Na stronie Exim Tours znajdziesz propozycje wycieczek w bardzo
atrakcyjnych cenach, wcześniejsza rezerwacja zapewni Ci nie tylko najlepsze warunki, ale także pakiet gwarancji. W naszej bazie wypoczynkowej znajdują się obiekty idealne dla: rodzin z dziećmi
wyposażone w parki wodne, liczne udogodnienia i animacje, oferty dla osób poszukujących spokojnego wypoczynku w wysokim standardzie i wielbicieli zabawy do całego rana. Specjalnie przygotowane
oferty All Inclusive pozwolą Ci na spędzenie słonecznych wakacji bez martwienia się o dodatkowe koszty.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

