Oferta de Viagem para a Tunísia, paias de areia dourada em Al Hammamet desde LISBOA direto / 31073

Tfno: + 351 215569347
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Oferta de Viagem para a Tunísia, paias de areia dourada em Al
Hammamet desde LISBOA direto
Viagem de verão com partida de LISBOA todas as Segundas em Voo direto para Al
Hammamet venha conhecer a costa norte africana com a Lusoviagens.com
Encaixado no Norte de África entre a Líbia e a Argélia e de rosto virado diretamente
para o sul de Itália e de Malta, há um país que, contra tudo e todos, mantém bem
vincada uma das suas caraterísticas mais antigas: a hospitalidade !!!!!.
Voo charter direto pela companhia Nouvelair dede o Lisboa - Segunda

Lusoviagens.com
Criamos emoções!!!

Resumen del viaje
ITINERÁRIO
8 Dias/ 7 Noites
1º Dia: LISBOA / ENFIDHA Comparência no aeroporto 90 minutos antes da hora da partida.
Assistência nas formalidades de embarque e saída com destino a Enfidha. Chegada e embarque para
o hotel escolhido em Hammamet. Alojamento.

2º ao 7º Dia: HAMMAMET Estadia nos hotéis e regime escolhidos. Dias inteiramente livres para
actividades de carácter pessoal.
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8º DIA: ENFIDHA / LISBOA Em hora a informar localmente, transporte do hotel para o aeroporto
em Enfidha. Assistência nas formalidades de embarque e saída com destino a Lisboa. Chegada e fim
dos nossos serviços.

PREÇOS INCLUI
ALOJAMENTOS
Laico Hammamet ***** Standard Vista Jardim

EM MEIA PENSÃO

Movie Gate Hammamet **** Standard Low Cost

EM TUDO INCLUIDO

Vincci Taj Sultan ***** Standard Vista Terra

EM MEIA PENSÃO

Vincci Nozha Beach **** Standard Vista Terra

EM TUDO INCLUIDO

Vincci Lella Baya Thalasso **** Standard Vista Terra

EM TUDO INCLUIDO

El Mouradi El Menzah **** Standard

EM TUDO INCLUIDO

Iberostar Averroes ****

Standard Vista Jardim

Riu Palace Hammamet Marhaba ***** Bungalow Vista Jardim Lateral
Riu Marillia **** Standard Vista Jardim

EM TUDO INCLUIDO
EM TUDO INCLUIDO
EM TUDO INCLUIDO

Riu Marco Polo **** Standard Vista Jardim

EM TUDO INCLUIDO

Vincci Flora Park **** Standard

EM MEIA PENSÃO

El Mouradi Hammamet ***** Standard
Iberostar Saphir Palace ****

Standard Vista Piscina

Medina Solaria & Thalasso *****

Standard Vista Jardim

Riu Palace Oceana Hammamet *****
ALMOÇO
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Itinerario ampliado
Banhada pelo Mar Mediterrâneo e abraçada por aromas de jasmim e maresia, há muito que a
Tunísia se transformou num destino de sol, praia e águas tépidas para regozijo dos milhares de
visitantes que recebe anualmente. No norte, as praias desempenham o papel mais significativo entre
os turistas, mas há mais vida para além disso: uma mistura abundante de culturas distintas e
recantos por descobrir que podem, aliás, ser explorados em apenas alguns dias. No sul, a cultura
berbere mantém-se alinhada com as tradições e costumes que aqui se praticam, de caras voltadas
para as vastas e infinitas areias do deserto do Sara.
Para compreender melhor a cultura diversificada da Tunísia, o ideal será focar a sua atenção na
descoberta de caminhos, locais e objectos caraterísticos deste país. Para libertar os sentidos, um
passeio pelos “souks”, os mercados ao ar livre onde se vende de tudo um pouco, não sem antes
explorar os subúrbios de Tunis e as ruínas do Cartago. Seguindo para norte, mais perto da costa,
descubra a vila piscatória de Mahdia, um pedaço de paraíso onde se respira ar fresco e onde é
possível visitar a fortaleza Borg el-Kebir, construída no século XVI. Aproveite a visita para desfrutar
do peixe fresco e marisco num dos muitos restaurantes com vista para o mar.
Informações Importantes
Documentos Necessários: Deve levar o cartão de cidadão/bilhete de identidade e passaporte válidos.
Não é necessário visto.
Informações Úteis
Localização: Situado no Norte de África entre a Líbia e a Argélia e com a costa para o Sul de Itália e
de Malta.
Diferença Horária: A mesma hora de Portugal durante os meses de verão; +01h00 durante os
restantes meses do ano.
Moeda: Dinar tunisino.
Capital: Tunis.
Língua: Apesar do idioma oficial ser o árabe, o francês é amplamente falado e uma boa parte da
população é bilingue. Nas zonas turísticas, os funcionários também falam inglês e, em muitos casos,
alemão, italiano, espanhol e português, especialmente nos mercados e zonas comerciais.
Corrente Eléctrica: 230V
Clima: De tipo mediterrânico, é ameno e agradável. As temperaturas médias variam consoante as
estações e as regiões (médias de 12º C no inverno e 29º C no verão).
Base da Alimentação: Na cozinha tunisina confluem influências dos povos berberes, árabes, mouros
e turcos. O prato mais emblemático, o famoso cuscuz, elabora-se com sémola preparada ao vapor e
serve-se com borrego, frango, vaca e uma mistura de verduras. Além da carne e das verduras
guisadas, o litoral do país proporciona uma grande diversidade de peixe e marisco, ambos muito
presentes nos pratos tunisinos. Nas entradas, o destaque vai para os briks e para os deliciosos
“dedos de fatma”, recheados de ovo, queijo, atum, frango ou gambas. As saladas são sempre
temperadas com azeite de qualidade. Não deixe de experimentar os pastéis tunisinos, elaborados
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com frutos secos, massa folhada, mel ou massa de amêndoa condimentada com água de rosas ou
gerânio.
Informações de Saúde
Vacinas Necessárias: Não é obrigatória qualquer vacina.
Recomendações: Para o período estival (de maio a Outubro) é recomendável levar roupa leve e de
algodão. Durante a primavera, outono e inverno, é aconselhável levar roupa de verão, casacos mais
quentes para as saídas à noite e uma protecção para a chuva. Nas zonas turísticas não existem
restrições no vestuário, apesar de em alguns lugares de culto (mesquitas, sinagogas...) ser exigido
um vestuário que mostre respeito: as mulheres devem vestir saias ou calças, camisa de manga
comprida e um lenço a cobrir a cabeça. Os homens devem vestir calças.
Na sua mala de viagem não pode faltar: Creme de protecção solar e óculos de sol.
Sempre que entrar num táxi verifique se o taxímetro é colocado em funcionamento. Caso não seja,
peça expressamente para o activar.
É-lhe oferecido um copo de chá verde quando entrar numa loja. Ao aceitar o chá não está a
comprometer-se a comprar nenhum artigo. Trata-se simplesmente de um gesto de cortesia
tradicional embora, em muitos casos, faça parte da estratégia de venda.
Nos mercados é habitual a arte de regatear e negociar com o vendedor.
Há já alguns anos que determinadas lojas estão identificadas com o distintivo oficial Loja
Recomendada. São lojas que cumprem determinados requisitos (indicar os preços, detalhar a
composição dos artigos fabricados, etc.).
Principais Locais Turísticos
Carthage Land
Parque de diversões onde são explorados, de forma lúdica, alguns capítulos da História do país.
Usando cenários no estilo da antiga Cartago, efeitos especiais e montanhas-russas, como a novíssima
Traversée des Alpes, a Carthage Land conduz os visitantes pela história da Tunísia, dos
cartagineses, romanos e berberes e da chegada do islamismo até os dias de hoje. Entre os eventos
históricos aqui retratados estão as Guerras Púnicas e a lendária luta nos Alpes de Aníbal contra os
romanos.
Pupput
Ruínas da cidade romana do século II a.C., apontada como a povoação precursora de Hammamet.
Situa-se seis quilómetros a sul do centro da cidade.
Yasmine Hammamet Marina
A marina fica ao lado da praia em Yasmine Hammamet e é a mais nova atracção ao sul da cidade.
Acolhe restaurantes, jardins e acomoda mais de 740 iates. Várias companhias oferecem passeios de
barco ou de veleiro pela costa.
Medina velha
Fica na parte norte de Hammamet. Aqui encontra de tudo um pouco, como tatuagens, louças,
artesanato, roupa, outros artigos de decoração, etc. Tem de regatear os preços, pois pedem sempre
cinco a seis vezes superior ao preço normal.
Fortaleza
Também denominada kasbah, data do século XII e foi a base para várias forças militares, entre elas
os soldados muçulmanos e a Legião Estrangeira. Restaurada, encontra-se aberta ao público. Entre
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na Medina, subindo a escadaria. O interior é um pouco espartano, mas o tecto possui detalhes
elaborados e os entalhes nas paredes de arquitectura moura são fascinantes. A vista para a baía é
imperdível.

Sugestões e Curiosidades
Compras
Vá até à Medina e explore suas ruelas. Em todas as esquinas há uma pequena loja que vende
quadros, cerâmicas, artigos de couro e jóias, enquanto nas bancadas se encontram dispostos tapetes
de todos os tipos.
A maior parte do artesanato é proveniente da vizinha Nabeul, o centro de artesanato da região de
Cap Bon. Para peças de design, vá aos novos centros comerciais. Os principais localizam-se na
Avenue Habib Bourguiba, no centro de Hammamet, e na vila turística de Yasmine Hammamet.
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Incluido
Passagem aérea em voo Nouvelair Lisboa / Enfidha / Lisboa, em classe A com direito a 20 kg de
bagagem;
Estadia 7 noites no hotel e regime escolhidos;
Transfers;
Seguro de Viagem Global;
Taxas de aeroporto segurança e combustível (85€ - sujeito a alterações legais até emissão dos
bilhetes);

No Incluido
Extras
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Hoteles
Movie Gate Hammamet ****
O Hotel Movie Gate está localizado em Hammamet, a 30 minutos do novo Aeroporto Internacional de
Enfidha e a 10 minutos dos campos de golfe Citrus e Yasmine.Movie Gate Hotel surge do coração de
um impressionate jardim luxurioso e numerosas palmeiras. Desliza até uma das melhores costas e
praias na Tu...

Laico Hammamet *****
O hotel fica situado na esplanada principal de Yassmine Hammamet, mesmo em frente ao mar e à
Marina. O centro de Hammamet fica a 7Km e nas proximidades existem 2 campos de golfe. Laico
Hammamet apresenta um estilo único inspirado no espírito dos navios a vapor de luxo. O seu
conforto, de...

Medina Solaria & Thalasso *****
O hotel Medina Solaria é um resort 5* de luxo em Tudo Incluído, na região de Hammamet. Esteja a
viajar com amigos, com a família ou numa escapa romântica, a localização do Medina Solaria resort
em frente à praia, é perfeito para a sua viagem na Tunísia. A localização excelente, a vasta div...

Vincci Nozha Beach Hotel ****
O Vincci Nozha Beach Hotel foi totalmente reonovado em 2008/09, desfrutando de uma fantástica
localização em frente à praia. Este hotel é um dos melhores em Hammamet devido ao seu conceito
de tudo incluído. Nozha Beach Resort & Spa hotel é um lugar preparado para famílias devido ao seu
ambiente ...

Riu Marillia Hotel ****
Localizado na primeira linha de praia e rodeado de uma atmosfera agradável, o Hotel Riu Marillia é
ideal para apresciar a beleza natureza da vizinhança e das praias de Hammamet. Desfrutar de uma
estada sossegada e calma neste destino úncio é apenas possível devido às facilidades oferecidas pelo
hote...

Riu Palace Hammamet Marhaba Hotel *****
O luxuoso Hotel Riu Palace Hammamet Marhaba (Tudo Incluído) é a nova estrela RIU
emHammamet, Tunísia. Este hotel oferece todo o conforto e serviço de que os hóspedes poderão
necessitar para lhes garantir uma estadia sem quaisquer problemas.Se quer escapar das grandes
cidades, este Palace oferece tud...
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Iberostar Averroes ****
O fantástico hotel IBEROSTAR Averroes oferece umas maravilhosas férias em Hammamet em
qualquer época do ano. Este resort tudo incluído de quatro estrelas é o lugar perfeito para
aproveitar umas férias com crianças em Tunes ou para descansar a dois à beira do Mediterrâneo.
Com 242 quartos duplos, set...

Vincci Lella Baya Thalasso Hotel ****
Aberto em Agosto de 2002 este hotel de 4* está localizado no coração da famosa região de Yasmine
Hammamet. O hotel fica próximo da marina e mesmo em frente a um ocean azul turquesa banhado
por praias de areia fina, oferecendo todo o conforte desejado. Desfrute de um sentimento de bemestar num ...

Riu Marco Polo Hotel ****
O ClubHotel Riu Marco Polo (Tudo Incluído) foi construído no elegante estilo árabe num local em
frente à praia de areia branca em Hammamet, Tunísia.É o local perfeito para famílias, casais e
grupos de amigos que procurem um hotel com todas as instalações necessárias para garantir umas
férias relaxan...

Iberostar Saphir Palace ****
O hotel IBEROSTAR Saphir Palace é um alojamento de 5 estrelas, situado a pouco passos da praia
de Yasmine-Hammamet. Este alojamento foi pensado para quem procura umas férias tranquilas com
a magia da Tunísia. Durante a sua estáda, o cliente vai desfrutar de quartos acolhedores to...

Riu Palace Oceana Hammamet Hotel *****
O Hotel Riu Palace Oceana Hammamet (Tudo Incluído) situa-se na cidade de Hammamet, Tunísia,
sendo de destacar pela sua construção em estilo árabe. Na linha da costa, rodeado por jardins de
eucaliptos e palmeiras, este hotel oferece todo o luxo de que possa necessitar para assegurar umas
férias inesq...

Vincci Flora Park Hotel ****
De entre os hotéis Vincci em Hammamet, Vincci Flora Park-Adult Only 4* está extramente bem
situado com uma praia privada e próximo de Hammamet.. Este é um edifício charmoso construído
em estilo árabe e mouro, misturando simplicidade com intimidade. Tem a sua própria praia privada
apenas a 400 metr...

Ficha generada el: 22-02-2019 00:37

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 8

Oferta de Viagem para a Tunísia, paias de areia dourada em Al Hammamet desde LISBOA direto / 31073

Vincci Taj Sultan Hotel *****
O novo Vincci Taj Sultan hotel oferece-lhe 40.000 metros quadrados de jardins para seu deleito,
sendo a melhor escolha para umas férias 5 estrelas. A par dos restantes hotéis Vincci em
Hammamet, o hotel Vincci Taj Sultan fica situado na primeira linha de praia. O hotel dispõe de 235
quarto...

El Mouradi Hammamet *****
Localizado no resort de Yasmine Hammamet, El Mouradi Hammamet fica situado de frente para o
mar sob uma praia soberba de areia fina. Fica somente a 200 metros do parque temático Carthage
Land, a 700 metros do casino, enquanto que a cidade de Hammamet dista 8 Km. Para os golfistas, há
2 campos p...

El Mouradi El Menzah ****
Localizado no coração do resort de Yasmine Hammamet, mesmo em frente ao mar e apenas a 200
metros do parque Carthage Land, El Mouradi El Menzah é ideal para as suas férias, oferecendo
desportos e actividades para adultos e crianças. O hotel oferece uma vasta variedade de actividades
incluindo ténis,...

El Mouradi Beach ****
O hotel El Mouradi Beach fica situado numa zona com 3 hectares de jardim sobre a praia de areia
branca na baía de Hammamet. O hotel fica somente a 6 Km de Hammamet e a 40 Kms do aeroporto
de Enfidha. 199 quartos, 78 dos quais comunicantes e 14 suites estão à sua disposição para umas
férias inesquec...
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