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A Tunísia é um país conhecido por suas paisagens 
exóticas e mercados coloridos, já serviu de 
locação e inspiração para vários filmes de 

mestres de Hollywood, como George Lucas no filme 
Guerra nas estrelas. Mas esqueça as cenas do filme 
e prepare-se para conhecer uma terra linda, que 
parece ter saído das histórias das Mil e Uma Noites.

A Tunísia está conectada às principais cidades 
europeias e pode ser visitada todo o ano. É uma 
mistura exótica das culturas africana, árabe e 
francesa. Vá pelas atrações históricas, culturais, 
praias e pela gastronomia.

Uma viagem romântica e exótica 
Quando pensamos em destinos de lua 

de mel, geralmente só nos vem na cabeça 
destinos de praia. Mas por que não ser um 
pouco mais original e combinar praia com 
deserto numa viajem romântica num destino 
exótico? Criamos para sua lua de mel uma 
viagem romântica e inesquecível: praia, cultura, 
história e deserto no acampamento 5* Yadis, 
com banheiro privativo na barraca, sofisticado 
restaurante e SPA. Essas são nossas sugestões 
para desfrutar desse momento precioso.

TUNÍSIA 
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Dentro e ao redor de Túnis, as edificações da 
antiguidade e da vida moderna do século 21 
convergem numa impressionante harmonia. 

Na cidade, conheça a mágica Medina, um 
complexo de ruas de pedras, mercados, mesquitas 
e museus. Túnis é uma cidade de dois mundos: o 
árabe e o francês mediterrâneo. Ao longo da costa 
de Cartago há hotéis de veraneio, praias com areia 
e campos de golfe; você também pode planejar 
uma viagem de aventura no deserto do Saara.

Você deve ver!
Passeie pelo emaranhado de ruas da Medina 

para ver os tradicionais artesãos fazendo 
joias, chapéus e roupas. Visite o mercado de 
alimentos (Marché Central) com peixes, tâmara, 
figos, amêndoas e condimentos. Experimente o 
autêntico banho turco e não deixe de sentir os 
aromas, tanto do mundo novo quanto do antigo, 
nas ruínas de Cartago e sentir o ambiente à 
vontade dos vilarejos pesqueiros. 

TÚNIS 
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Mesquita Zitouna
No coração da Medina está a Grande Mesquita 

ou Mesquita da Oliveira, o mais sagrado santuário 
de Tunis. Fundada no século VIII, foi adaptada no 
decorrer dos anos e tem 184 colunas romanas, 
provavelmente tiradas das ruínas de Cartago. Os 
não-muçulmanos podem entrar somente em uma 
plataforma de observação no pátio. 

Ruínas de Cartago
Construída no século VIII a.C., esse Patrimônio 

da Humanidade descortina impressionantes colunas 
preservadas e entalhes em paredes. Há também 
as ruínas restauradas da catedral do século XVII, 
chamada Saint Louis, que fica no alto do morro. Hoje 
é um centro cultural.

Sidi Bou Said
Antigo reduto de escritores e artistas do calibre 

de Andre Gide, Simone de Beauvoir e Paul Klee, esta 
é uma vila de contos de fada, com casas pintadas 
de branco e janelas azuis, entre primaveras floridas. 
Passeie pelas ruas de pedra e lojas de artesanato, 
visite o Café des Nattes para experimentar o café 
turco e fumar o badalado narguilé. Aprecie as vistas 

do mar e do pôr-do-sol - são gloriosas do Café Sidi 
Chabanne (Café des Delices) - e depois jante no 
Dar Zarrouk (Rue Toumi 2026), um novo e estiloso 
restaurante de comida tunisiana e internacional.

Museu Nacional du Bardo
Instalado num palácio mouro caiado do século 

19, a oeste da cidade, o Museu Bardo tem uma das 
mais bonitas coleções de mosaicos romanos do 
mundo. O grande acervo também cobre arte islâmica 
e árabe, além de artefatos da era pré-histórica até o 
Império Otomano. É considerado o mais importante 
museu no norte da África, fora Cairo.

Compras
Localizada no coração da capital, a antiga 

Medina é Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Dentro do impressionante labirinto 
de ruas estreitas e de pedra estão os souks, 
organizados de acordo com a mercadoria: 
comerciantes de lã, tecelões de tapetes e 
joalheiros. Praticamente igual, desde o século XIII, 
os mercados são o máximo, com seus aromas 
característicos, língua árabe, cores fortes e 
charme oriental.
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Uma cidade de praias e bosques cítricos em 
processo de embelezamento. Hammamet é 
conhecida como ¨cidade jardim¨, por causa 

das abundantes plantações de laranja e limão. 
Visitar o seu coração, a cidade antiga, é como 
viajar no tempo, contrastando com os shoppings 
mais modernos e hotéis sofisticados. Localizada 
na costa do Golfo de Hammamet, é um ponto 
estratégico para descobrir esse pedaço da Tunísia. 

Você deve ver!
Faça um passeio de barco pela marina e 

aprecie a beleza do horizonte de Hammamet, 
visto do Golfo de Hammamet. Não se esqueça 
de experimentar o chá de menta nos cafés 
tradicionais. 

Carthageland
Usando cenários no estilo da antiga Cartago, 

efeitos especiais e montanhas-russas, como a 
novíssima Traversée Des Alpes, a Carthageland 
leva o visitante pela história da Tunísia desde os 
cartaginenses, romanos e berberes, a chegada do 

islamismo até os dias de hoje. Entre os eventos 
históricos retratados aqui, estão as Guerras Púnicas 
e as lutas de Aníbal contra os romanos nos Alpes.

Yasmine Hammamet Marina
Localizada ao lado da praia em Yasmine 

Hammamet Marina é a mais nova atração ao 
sul da cidade de Hammamet. Tem restaurantes, 
jardins e píer e acomoda mais de 740 iates. Várias 
companhias oferecem passeios de barco ou de 
veleiro pela costa.

HAMMAMET
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Elegante cidade com personalidade e  
conexões presidenciais. Talvez Monastir  
seja mais conhecida por ser a cidade natal 

do ex-presidente tunisiano, presidente Habib 
Bourguiba, cujo mausoléu familiar domina a 
cidade. No entanto, Monastir tem mais do que 
isso. É uma cidade atraente com bonitos prédios, 
ruas largas, monumentos históricos, uma  
marina e longas praias, cheias de enseadas.

Atrações 
Ribat de Harthema – Esta fortaleza e monastério 
de arquitetura impressionante fica no alto, 
vigiando Monastir, seu porto e sua agitada marina. 
O prédio histórico mais famoso da cidade, suas 
torres de tiro, seus muros com ameias e pátios 
datam do século VIII. Olhando para elas hoje, dá 
para imaginar a sua importância na defesa da 
cidade. Ao lado está a Grand Mosque (fechada 
para o público), datando do século XI.

Mausoléu de Bourguiba – Uma imponente 
avenida leva ao Mausoléu Bourguiba do século 
XVIII, um prédio exagerado dedicado ao presidente 
e sua família. Sua fachada ricamente decorada e 
um domo verde e dourado com minaretes também 
dourados refletem a luz dia e noite, criando uma 
imagem de incomparável beleza. Embora não 
seja possível visitar o interior, a escadaria leva até 
uma janela com grades de ferro, de onde pode-se 
avistar o bem conservado pátio.

Cap Marina Monastir – O Cap Monastir é 
considerado uma das mais atraentes marinas 
da Tunísia. Fica no centro da cidade, na sombra 
do ribat. A marina tem 386 ancoradouros, uma 
escola de mergulho, centro de esportes aquáticos 
e restaurantes, todos com clima de vilarejo. Há 
também lojas e um souk.

MONASTIR
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Ilha dos sonhos é situada no Golfo de Gabés, 
a ilha de Djerba é um dos destinos turísticos mais 
conhecidos da Tunísia. Diz a lenda que Ulisses visitou 
a ilha durante a sua viagem de Odisséia de Homero e 
que a sua tripulação ficou tão encantada com o lugar 
que ele tinha grande dificuldade em trazê-la de volta 
a bordo. Hoje é você que não vai querer deixar esta 
bela ilha coberta com palmeiras e salpicada de casas 
brancas. Djerba goza de um clima agradável e dispõe 
de muitos bons hotéis com belas praias e um campo 
de golfe. Os visitantes podem experimentar vários 
desportos aquáticos, explorar os lugares de interesse 
histórico-cultural ou ir às compras. O artesanato 
característico da ilha ostenta principalmente cerâmica 
fina, tapetes, joias e perfumes. 

Sousse é a terceira cidade mais importante 
da Tunísia. Conhecida como a “Pérola do Sahel”, 
está localizado no leste do país, de frente para o 
Mediterrâneo. Há anos, a cidade desenvolve seu 
produto turístico em torno de atividades litorâneas. 
Desfrute dos passeios em longas praias de areia, 
atividades culturais etc. A melhor época para visitar 
Sousse é entre a primavera e o início do verão.

Além das atividades a beira-mar, você pode visitar 
o museu arqueológico de Sousse que abriga a segunda 
coleção mais importante de mosaicos do país. Além 
disso, você tem a possibilidade de visitar as catacumbas 
cristãs que datam do primeiro século de nossa era. Não 
deixe de visitar a Medina de Sousse, tombada como 
patrimônio cultural da UNESCO em 1988.

A porta do deserto, uma simpática cidade 
construída em tijolos aparentes, com um vívido 
mercado e clima fresco trazido pelos palmeirais.

Em Tozeur vale a pena visitar os Souks para 
barganhar com os comerciantes. Em Tozeur, você 
encontrará muitas lojas que vendem souvenirs como 
chinelos, bolsas de couro e narguilés.

Você também ficará impressionado com as 
especiarias de todas as cores e mil e um cheiros.

Você também pode visitar o museu de Dar 
Cheraït. Este é um lugar imperdível que você não 
encontrará em nenhum outro lugar. Ao longo de 
seus corredores decorados, você descobrirá um 
mundo maravilhoso com manequins que ilustram  
as tradições do sul da Tunísia. 

Junho a agosto são os meses mais quentes.  
A época mais chuvosa é de novembro a março. 
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PROGRAMAS DE VIAGEM DA FLOT
• Grande Tour da Tunísia em português
• Tunísia - Cultura & Deserto de Luxo em português
• Tunísia - Deserto & Praia de Luxo em português
• Tunísia e Paris
• Tunísia e Argélia
• Tunísia e Malta
• Tunísia e Marrocos
• Tunísia e Portugal
• Ilha de Djerba, praia exótica incluído 01 noite no 
  acampamento de luxo no deserto de Saara



Você que adora viagens, inscreva-se nas
redes sociais da Flot Viagens e fique antenado

com as novidades do mundo das viagens!

(11) 4504-4544

WWW.FLOT.COM.BR

    (11) 3090-9996

flotviagens flot.com.br/blogdoguruflotviagens flot.viagens

http://www.flot.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=551130909996
https://twitter.com/flotviagens
http://www.flot.com.br/blogdoguru
https://www.facebook.com/flotviagens
https://www.instagram.com/flot.viagens/

