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TUNÍSIA 
De la Mediterrània al Sàhara 

 
 
 

Fundada pels fenicis procedents de Tir en algun 
moment del segle XIII aC., la colònia oriental de 
Cartago seria el nucli fundador d’un gran 
imperi mediterrani destinat a entrar en 
conflicte amb l’expansiva Roma. Les guerres 
púniques, iniciades al segle III aC., en serien la 
prova més evident. Però Cartago no estava 
disposada a sotmetre's a Roma i gràcies a les 
seves extenses xarxes comercials va aconseguir 
refer-se després dels conflictes. L’any 149 aC. 
les legions es van tornar a plantar davant les 
muralles de la ciutat, aquesta vegada per no 
marxar-ne.  
Governada pels romans sota el nom de 
província d’Àfrica, la petita i fèrtil Tunísia va 
entrar a l’imperi convertida en un dels graners 
més productius de la ciutat eterna. I és que 
aquest país, amb diferència el més petit del 
nord d’Àfrica, gaudeix d’un sòl 
extraordinàriament fèrtil que s’estén sobre 
més del 60% del territori. La resta de Tunísia, 
en canvi, l’ocupen els horitzons infinits de 
l’immens desert del Sàhara, creant una 
varietat de paisatges i estils de vida difícils 
d’imaginar en un estat de dimensions tant 
reduïdes i alhora tant proper a Europa.  
Si ens acompanyeu en aquest viatge 
explorarem els mercats laberíntics de la 
capital; descobrirem les restes arqueològiques 
de Cartago, Sbeitla i Dougga; visitarem 
Kairouan, Monastir i Sussa; veurem les 
cèlebres cascades de Tamerza; recorrerem 
amb calessa el palmerar de Tozeur; 
travessarem les planes salines del Chott el-
Garsaa; coneixerem Douz, la porta del desert, i 
baixarem a les cases troglodites de Matmata, 
on es va filmar la primera pel·lícula de la Guerra 
de les Galàxies.  
 

 

SORTIDA 3 de maig de 2023 
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1r Dia. Barcelona – Tunis. 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, davant els mostradors de Tunisair, on trobarem el guia 
d’Eurovacances que ens acompanyarà durant tot el viatge. Sortida del vol directe a Tunis. Un 
cop recollit l’equipatge ens acompanyaran a l’hotel on ens allotjarem i soparem.  
 

2n Dia. Tunis – Dougga – Kairouan. 

Després d’esmorzar sortirem en direcció a Dougga (UNESCO), on en arribar, visitarem una de les 
zones arqueològiques més espectaculars del país. Durant la visita, veurem el capitoli, un dels 
monuments romans més ben conservats del nord d’Àfrica. També veurem les termes i els 
temples de Minerva i de Caelestis. Acabada la visita dinarem i sortirem en direcció Kairouan, 
primera ciutat santa del país, on en arribar ens allotjarem a l’hotel i soparem. 
Nota: Si el Museu Bardo obre definitivament les seves portes, el visitarem aquest matí abans de 
sortir cap a Dougga. 
 

3r Dia. Kairouan – Sbeitla – Tozeur. 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí descobrirem Kairouan (UNESCO). Durant el recorregut 
coneixerem la Gran Mesquita, cor de la ciutat, considerada una autèntica joia de l’arquitectura 
musulmana. També passejarem per la seva medina emmurallada i coneixerem el Mausoleu de 
Barbier i dels Aglàbides. En acabar la visita sortirem cap a Sbeitla, on dinarem. A les seves 
rodalies visitarem les restes de l'antiga Sufetula, ciutat romana que va viure una gran expansió 
gràcies a la seva situació estratègica en un encreuament de camins. Durant el recorregut veurem 
els temples de Júpiter, Juno i Minerva i el seu majestuós arc de triomf, abans d’encaminar-nos 
cap a Tozeur, on ens acomodarem a l’hotel i soparem. 
 

4t Dia. Tozeur – Mides – Oung Jemel – Tozeur. 

Després d’esmorzar sortirem amb vehicles 4x4 en direcció a la gorja de Mides, on coneixerem 
espectaculars paisatges de muntanya salpicats de petits oasis com Tamerza i Chebika, on hi 
podrem contemplar jardins, cascades i majestuoses gorges que canvien de color segons l’alçada 
del sol. En acabar la visita dinarem i a la tarda tornarem a agafar els vehicles 4x4 en direcció a 
Oung Jemel, muntanya en forma de camell, que visitarem i continuarem cap a Chott el Garsa 
per arribar a l’indret que fou decorat de la pel·lícula de La Guerra de les Galàxies. Tot seguit 
pujarem a les dunes per veure una espectacular vista del desert. Sopar i allotjament. 
 

5è Dia. Tozeur – Chott el Djérid – Douz. 

Esmorzar a l’hotel. Començarem el dia coneixent la ciutat-oasis de Tozeur i passejant per la zona 
antiga i els seus mercats. Seguirem el matí amb un passeig amb calessa pel palmerar. Dinarem i 
a la tarda amb el nostre autocar travessarem el llac salat de Djérid, una depressió salina que 
s’estén al nord del Sàhara, des de la regió de Gabés fins a Argèlia, dividint Tunísia en dues parts. 
Arribarem a Douz, anomenada la porta del desert, doncs només a 10km de distància comença 
l’autèntic desert de dunes. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 

6è Dia. Douz – Matmata – illa de Gerba. 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem el museu de la ciutat, orientat a ensenyar la vida de 
les tribus que viuen al desert com els Mrazig. A continuació gaudirem de les vistes de les seves 
dunes, un veritable espectacle. Les dunes canvien contínuament, modelant i modificant el 
paisatge de la zona. Continuarem cap a Matmata on visitarem les seves particulars cases, una 
de les joies turístiques de Tunísia. Les cavitats són habitatges troglodites, encara habitats per 
berbers reticents al progrés. Dinarem a Matmata i a la tarda sortirem vers l’illa de Gerba on en 
arribar ens allotjarem i soparem.  
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7è Dia. Illa de Gerba – Gabes – Sfax. 

Aquest matí després d’esmorzar, durem a terme una visita panoràmica que ens permetrà 
conèixer l’illa de Gerba. Durant el recorregut veurem la Sinagoga de Griba i la seva capital Houmt 
Souk. Dinarem i a continuació agafarem el transbordador que ens retornarà de nou al continent. 
Travessant Gabes, una població antigament molt important com a lloc de descans per les 
caravanes que travessaven el desert, arribarem a Sfax, la segona ciutat del país. Sopar i 
allotjament a l’hotel.   
 

8è Dia. Sfax – El Jem – Monastir – Sussa. 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí coneixerem els mercats de Sfax i tot seguit sortirem cap a la 
ciutat d’El Jem (UNESCO) per visitar l’amfiteatre romà més majestuós i més ben conservat que 
van deixar els romans a Àfrica. En acabar la visita continuarem cap a Monastir, emplaçada al golf 
de Hammamet, on dinarem. Aquesta ciutat fou bressol de l’ex–president Burguiba. Durant la 
seva visita coneixerem la fortalesa del segle VIII, reformada als segles IX i X; veurem la Gran 
Mesquita del segle IX, la Mesquita de Burguiba, construïda l’any 1963 i el Mausoleu de la família 
Burguiba, monument representatiu de les tècniques decoratives tradicionals. En acabar el 
recorregut sortirem cap a Sussa, on en arribar soparem i ens allotjarem a l’hotel. 
 

9è Dia. Sussa – Sidi Bou Saïd – Tunis. 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí coneixerem Sussa (UNESCO), coneguda com la Perla del Litoral, 
per l’expansió turística que ha experimentat els darrers anys. Fundada pels fenicis, colonitzada 
pels cartaginesos i els romans, va ser destruïda pels àrabs i la seva reconstrucció la van dur a 
terme els aglàbides; d’aquest darrer període es conserven el ribar, la kasbah, la gran mesquita i 
les muralles. En acabar la visita dinarem i ens desplaçarem fins a Tunis, on ens allotjarem. Aquest 
vespre anirem fins a Sidi Bou Saïd, un dels pobles més encantadors del mediterrani. Sidi Bou Saïd 
s’ofereix al sol lluint les seves cases blanques de portes i finestres blaves; paradís de pintors, 
músics i poetes, ens mostrarà tot el seu encant mentre passegem pels seus tranquils carrers. 
Soparem a un dels seus restaurants i retornarem a la capital per descansar. 
 

10è Dia. Tunis – Cartago – Barcelona. 

Després d’esmorzar començarem el matí passejant per la capital per conèixer la medina 
(UNESCO) i els diferents mercats de la ciutat. Aquesta visita ens introduirà en una atmosfera 
plena de colors, olors i sensacions. Dinarem i a la tarda sortirem en direcció a Cartago (UNESCO), 
ciutat que antigament va fer tremolar el poder de Roma. Passarem pels seus barris, ara ocupats 
per diferents excavacions arqueològiques, on ens imaginarem l’antiga Cartago en la seva època 
d’esplendor, quan va arribar a tenir uns 400.000 habitants. Durant la visita contemplarem el 
Temple d’Adrià i les Termes d’Antoni que constitueixen el monument més espectacular del 
Cartago romà. Acabada la visita ens traslladarem a l’aeroport de Tunis per emprendre el vol de 
retorn a Barcelona, on donarem per finalitzat aquest viatge del qual esperem en guardin un gran 
record. 
 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.625.- € (IVA inclòs) 

 

 
275.- € (IVA inclòs) 
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EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia de línia regular Tunisair, classe turista • Estada a hotels de 5***** 

estàndard, excepte a Douz que es 4**** • Pensió completa durant tot el viatge • Servei de 

maleters a tots els hotels • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de 

Dougga • Visita de Kairouan • Visita de la capital de l’oli, Sbeitla • Excursió amb 4 x 4 a la gorja 

Mides i als oasis de muntanya • Excursió amb 4x4 a l’escenari on es va filmar La Guerra de les 

Galàxies • Visita del llac salat del Djérid • Visita de Douz • Visita del poble troglodita de Matmata 

• Visita de l’illa de Gerba • Visita de Sfax • Visita de l’amfiteatre de El Jem • Visites de Monastir 

i Sussa • Visita de Sidi Bou Saïd • Visita del Museu Bardo (si obre les seves portes) • Visita dels 

mercats de Tunis • Visita de Cartago • Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia 

ARAG 

 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


