TUNÉZIA – SOUSSE
2021. 5. 28 - 2021. 6. 4
8 nap / 7 éjszaka
Oda út: Budapest - Monastir
Vissza út: Monastir - Budapest
Repülőtéri transzfer az üdülőhelyen: Igen
HOTEL MARABOUT ***+
2 ágyas szoba
Szállás: 2021. 5. 28 - 2021. 6. 4.
Ellátás: all inclusive

Teljes ár 2 fő: 300 200 Ft
Szállodainformációk
Tunézia/Sousse. Hagyományos tunéziai stílusban épült szálloda. Kellemes árnyékot nyújtanak a medencét
körülvevő magas pálmafák. Olyan vendégek számára ajánlott, akik napközben nyugodt pihenésre, éjszaka
a mozgalmas városi életre vágynak. Gyermekeknek kiváló szórakozást nyújt a szálloda csúszdaparkja.
A szállodát minden korosztály számára ajánljuk. Utazásszervező iroda hazai besorolása: 3*
Elhelyezkedése
Távolság a tengerparttól: közvetlen
Távolság a repülőtértől (Monastir): 18,5 km
Távolság a központtól (Sousse): 2,5 km
Távolság a vásárlási lehetőségektől: 50 m
Szoba leírása
Kétágyas standard szoba (nincs hűtőszekrény)
superior szoba felárér - új épületrészben, mini hűtőszekrénnyel t
a 4 ágyas szobák erkéllyel nem rendelkeznek
egyénileg szabályozható légkondicionáló (főszezonban)
telefon, műholdas TV,
saját fürdőszoba (kád vagy zuhanyfülke, WC)
széf a recepción (illetékért bérelhető)
erkély vagy terasz (nem minden szobánál, 4ágyas szoba esetén nincs)
Szálloda felszereltsége
recepció, főétterem, bár, snack bár
mór kávézó, fodrászat, ajándékbolt
medence (napágyak, napernyők ingyenesek)
fedett medence, gyermekmedence, játszótér
Wi-Fi a recepción ingyenesen
csúszdapark (korhatárhoz kötött és időszakosan működik)
a csúszda a Marabout szálloda vendégeinek ingyenes! (más szálloda vendégei részére illetékért vehető
igénybe).
Tengerpart
Homokos part
napágyak és napernyők a tengerparton
strandtörölköző kaucióért
tengerparti bár, vízi sportok illetékért

Ellátás
all inclusive: napi háromszori főétkezés, helyi alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása
9:00-től 24:00 óráig. Az all inclusive szállodák szolgáltatásai bizonyos részletekben szállodánként
eltérhetnek.
Információ az úti célról
Tunézia, a fátylak országa, Magyarországtól alig 2 órányira, de mégis egy távoli, különös világban, Afrika
földjén fekszik. Itt nyújtózik a Szahara végtelen homoktengere, és az ország rendkívül gazdag történelmét
idézik a pun és a római korszak emlékei, Kairouan és Sousse óvárosa vagy a mór stílusú Sidi Bou Said.
Karthágó egykor hatalmas birodalom központja volt, ma az európaiak kedvelt kirándulóhelye. A nyugati
színvonalú szállodák, kiváló konyha, finom homokos tengerpart és a szinte mindenütt kristálytiszta tenger
jó referencia arra, hogy az itt töltött vakáció felejthetetlen élményekkel gazdagítsa az idelátogatót.
Fedezze fel Ön is ezt a sivatagban igazi csodaként létező különös világot, Észak Afrika virágoskertjét.
Sousse
Tunézia harmadik legnagyobb városa, lakossága mintegy 400 ezer fő, a fővárostól 140 km-re, délkeletre
fekszik. A medina szűk utcái és az apró üzletek százai az Ezeregyéjszaka meséinek hangulatát idézik. A
nevezetességek közé tartozik kolostor-erődje, a Ribat, a fellegvár, a Kasbah világítótornyával, a régészeti
múzeum és a római kori katakombák. Sousse igazi nyaralóhelyként kényelmes szállodákat, kiváló fürdési
lehetőséget, a vízi sportok nagy választékát, romantikus sétákat és mozgalmas éjszakai életet kínál.
Port El Kantaoui
Sousse-tól 5 km-re, északra épült a tunéziai turizmus gyöngyszeme, a Földközi-tenger első yacht-kikötője.
Az arab-török és andalúz stílusban épült luxushotelek és apartmanházak mellett golfpályák és
búvárközpontot is találunk itt. A yacht kikötőben akár háromszáz vitorlás és yacht ringatózhat.

HASZNOS TUDNIVALÓK
Beutazási feltételek
Utazási irodán keresztül utazó magyar turistáknak nem szükséges vízum, a belépéshez elegendő a
visszaúttól számítva még 3 hónapig érvényes útlevél.
FIGYELEM! Tunéziába drónt bevinni és ott használni szigorúan TILOS, hatóságilag tiltva van használatuk!
Időeltérés
Magyarországgal megegyező időzónába tartozik, de a nálunk szokásos óraátállítás náluk nincs, így nyáron
-1 órás az időeltérés.
Repülési idő
Tunézia Budapestről kb. 2 óra 20 perc
Légitársaság:Tunisair
Kézipoggyász: súlya: max. 5 kg, mérete: max. 56x45x25cm, de a 3 oldal együttesen max 115cm
Feladott poggyász: max. 23 kg
Hivatalos nyelv
Arab és francia, de szinte mindenhol beszélnek angolul és németül is.
Diplomáciai képviselet
Magyarország Nagykövetsége 12, Rue Achtart, Nord-Hilton - 1082 Tunis - Cité Mahrajen
Tel: (00 216 71) 780 544 Fax: (00 216 71) 781 264
Tunéziai Köztársaság Nagykövetsége 1025 Budapest, Pusztaszeri út 24/a.
Tel: (06 1) 336 1616 Fax: (06 1) 325 7291
Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. II/212
Tel: (06 1) 267 5569 Fax: (06 1) 267 2770

Elektromos áram
220 V. Szinte minden szállodában használható a magyar szabvány szerinti dugós csatlakozó.
Hivatalos pénznem
unéziai dínár (TND). Váltópénze a millim (1 dínár = 1000 millim). Behozatala és kivitele tilos, ezért az eurót
vagy a dollárt javasoljuk, mellyel gyakran fizethetnek is. Bankautomaták korlátozottan állnak
rendelkezésre. Elfogadott hitelkártyák: American Express, Visa, MasterCard.
Autóbérlés
Minimum 21 éves életkor és legalább 1 éves jogosítvány megléte, valamint nemzetközi jogosítvány
kiváltása is szükséges, melyre a Központi Okmányirodában van lehetőség. A helyi közlekedési szokások
alapos ismerete szükséges, ezért irodánk inkább a taxit illetve a távolsági buszokat ajánlja.
Egészségügyi ellátás
A csapvíz fogyasztása nem ajánlott. Lehetőleg kerüljék az utcán vásárolt zöldségek, gyümölcsök
fogyasztását. Hasmenéses megbetegedés előfordulhat, ezért az érzékeny gyomrúaknak érdemes
házipatikával felkészülniük. Sürgős orvosi ellátás igénye esetén forduljon telepített idegenvezetőnkhöz
vagy közvetlenül a biztosítóhoz.
Szállodák értékelése
A megadott kategóriák a helyi hivatalos besorolást jelentik, amely eltérhet az európai normáktól. Minden
szállodánál szerepel irodánk értékelése is, amely a magyarországi normáknak megfelel.
ÁRAINK TARTALMAZZÁK:
- A charter repülőjegy és repülőtéri illeték árát oda-vissza Budapest - Tunisz/Monastir - Budapest
útvonalon - Transzfert a szállodába/szállodából - A szállodai elhelyezést, ellátást árjegyzék szerint
- A telepített magyar nyelvű képviselő által nyújtott szolgáltatásokat
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Idegenforgalmi adó - helyszínen 12 év felett - 2 csillagos hotelnél: 1 TND/fő/éj, 3 csillagos hotelnél: 2
TND/fő/éj, 4 és 5 csillagos hotelnél: 3 TND/fő/éj. Maximum 7 éjszakára fizetendő.
- Sztornóbiztosítás: az alapár 1,5 %-a,
- Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (BBP): AIR SILVER 770 Ft/fő/nap AIR GOLD 1040 Ft/fő/nap
- A fakultatív programok árai (helyben, a telepített képviselőnél kell befizetni)
FIGYELEM! Tunéziába drónt bevinni és ott használni szigorúan TILOS, hatóságilag tiltva van használatuk!
Figyelem! Idegenforgalmi adó!
A tunéziai kormány 2019-től minden 12 éven felüli turistát idegenforgalmi adó megfizetésére kötelez. A
szálláshely a vendég távozásakor állítja ki a számlát, de az adó összegét már érkezéskor elkérheti.
Az idegenforgalmi adó mértéke: 2 csillagos hotelnél: 1 TND/fő/éj, 3 csillagos hotelnél: 2 TND/fő/éj, 4 és 5
csillagos hotelnél: 3 TND/fő/éj.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy az idegenforgalmi adót közvetlenül a helyszínen készpénzzel (legtöbb
hotelben csak dínárt fogadnak el) kell fizetni (általában bejelentkezéskor, de a szálláshely rendelkezése
szerint). Az idegenforgalmi adó maximum 7 éjszakára fizetendő!

További időpontokról és árakról érdeklődjön irodánkban!

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

