Oferta de Viagem a Port el Kantaou na TUNISIA em Voo DIRETO desde PORTO as Segundas Feiras / 31099

Tfno: + 351 914405176
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Ficha viaje

Oferta de Viagem a Port el Kantaou na TUNISIA em Voo DIRETO
desde PORTO as Segundas Feiras

Viagem de verão com partida de PORTO todas as Segundas em
Voo direto para Port el Kantaou 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
desde o Porto - Segunda

Resumen del viaje
ITINERÁRIO
8 Dias/ 7 Noites
1º Dia: PORTO / 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 Port El Kantaoui. Alojamento.

2º ao 7º Dia: PORT EL KANTAOUI Estadia nos hotéis e regime escolhidos. Dias inteiramente livres
para actidades de caráter pessoal.

8º DIA: ENFIDHA / PORTO 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.
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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
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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
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.
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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
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.
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Incluido
Passagem aérea em voo Nouvelair Porto / Enfidha / Porto, 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
Riu Bellevue Park Hotel ****
O ClubHotel Riu Bellevue (Tudo Incluído) situa-se num vasto areal de areia fina em Port El Kantaoui,
Tunísia, sendo que oferece vistas belíssimas do oceano e jardins extensos.O hotel está totalmente
equipado para oferecer aos seus hóspedes o melhor serviço, pelo que inclui uma piscina...

Riu Imperial Marhaba *****
O Hotel Riu Imperial Marhaba (Tudo Incluído) situa-se num local em frente à praia com vistas
impressionantes de Port El Kantaoui, Tunísia.O complexo inclui uma piscina de água doce, terraçosolário, ginásio, piscina interior, ginásio, jacuzzi e um centro de talassoterapia com uma vasta gama
de difer...

Iberostar Diar El Andalous Hotel ****
O hotel IBEROSTAR Diar El Andalous é um hotel com sistema Tudo Incluído em Port El Kantaoui,
Sousse, cercado de jardins e de frente para a praia. Este maravilhoso hotel em Tunes, de frente para
o Mediterrâneo, conta com um vasto programa de lazer para toda a família e um serviço inigualável,
é a opç...

El Mouradi Palace Hotel *****
O El Mouradi Palace está localizado no coração do resort de Port El Kantaoui, ao longo de uma
fantástica praia e perto de um campo de golfe com 36 buracos. A cidade de Sousse fica a 10 Km,
Yasmine Hammamet a 70 Kms e o aeroporto de Enfidha a 40 Kms. Na hora do descanso poderá
optar p...
El Mouradi Palm Marina Hotel *****
Construído em estilo hispano-mouro, perto da marina de Port el Kantaoui e dotado de jardins que o
conduzem aos encantos da praia, o hotel El Mouradi Palm Marina é o hotel ideal para umas férias de
relaxamento. Para os golfistas, o campo de golfe El Kantoui com 36 buracos fica apenas a 2 km de
distân...

El Mouradi Port El Kantaoui ****
El Mouradi Port el Kantaoui está situado ao longo da praia no coração do resort de Port el Kantaoui,
tendo como pano de fundo o campo de golfe de 36 buracos El Kantaoui. Com as suas áreas abertas,
jardins e palmeiras, este hotel é ideal para férias em família. Para o seu conforto, o hotel dispõe d...

El Mouradi Club Kantaoui ****
O hotel El Mouradi Club Kantaoui fica situado mesmo em frente à praia no coração do resort de Port
el Kantaoui, distando 2 km do campo de golfe, 10 km de Sousse e 35 Km de Monastir. Com um
enternimento constante, este hotel é exclusivo para famílias e casais. Todos os quartos estão
equipados com ar ...
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