
Pavasaris Tunisijā 
26.04-3.05.2019 8 dienas   

Viesnīca    Club Calimera Yati Beach 4* All inclusive   
no 589 EUR standarta numurs  1 personai DBL numurā 

SunConnect Djerba Aqua Resort 4* 
no 419 EUR standarta numurs  HB vai 489 EUR standarta numurs AI 1 personai 

Vincci Djerba Resort 4* All inclusive   
no 505 EUR standarta numurs  AI  1 personai 

(cenas aktualizētas uz 15.01.2019, mainās UZ AUGŠU katru dienu – interesējieties! ) 
Tunisija ir pārdzīvojuši Romas impērijas laikus, vandāļu uzbrukumus, bizantiešus un arābus, no 
1881. gada bija Francijas kolonija, bet 1956. gadā atguva neatkarīgas valsts statusu.  
Džerbas sala Tunisijā ir piedzīvošanas vērts Āfrikas kūrorts. Baudīsim neticamas Vidusjūras 
pludmales un Austrumu pasakas kolorītu. Viesnīca atrodas uz salas, ko ar sauszemi savieno tilts. 

Visa salas piekraste ir kūrorta zona.  
Dzīvošanai izvēlējāmies trīs  4* viesnīcas jūras krastā ar dažādu 
ēdināšanu- pēc Jūsu izvēles.  
 

Club Calimera Yati Beach 4* 

Viesnīca renovēta 2016/2017 gadā, darbojas galvenais restorāns 
un 2 A la Carte  restorāni.  Atrodas Vidusjūras krastā. 

Lielākā grupas daļa dzīvos šajā viesnīcā. 

   

 

SunConnect Djerba Aqua Resort 4* 
 
Viesnīca renovēta 2015. gadā, darbojas galvenais restorāns un 2 
A la Carte  restorāni. 
Atrodas 200 m no jūras, ir savs bezmaksas ūdens atrakciju parks  

 
 
 
Vincci Djerba Resort 4* 
 
Viesnīcā galvenais restorāns un 2 bāri.  
Atrodas 400 m no jūras 
 
 

 
Dosimies kopējā ekskursijā uz tuksnesi, iepazīsim dzīvi oāzē, 

varēsim izbraukt ar kamieļiem.  

Tā ir Inese!! 😊                               >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



  

Ar vietējo transportu aizbrauksim uz salas galveno 

pilsētiņu paklaiņot pa ieliņām, iepirkties, uzkāpt senā 

romiešu nocietinājumā.  

 

 

Paredzamais dienu plānojums: 

26.04  
piektdiena 

Rīga – Džerba  reiss 6Y355 no Rīgas 4:00, ielido 6:05 pēc vietējā 
laika. 
Brokastis, atpūta, brīva diena. 
Iespēja izmantot kādu no vietējiem viesnīcas piedāvājumiem-
pirti, masāžu u.c. 

27.04 sestdiena 
 

Dosimies kājām vai ar taxi uz Jerba Explore parku 

28.04 svētdiena Atpūta, brīva diena 

29.04 pirmdiena Izbrauciens ar kuģi vai vēl kāds vietējais izklaides piedāvājums  

30.04 otrdiena 1 vai 2 dienu ekskursija uz tuksneša oāzi (precizēšu) 
Atpūta, brīva diena 1.05 trešdiena 

2.05 ceturtdiena Atpūta, brīva diena 

3.05 piektdiena Džerba  – Rīga,reiss 6Y356 08:50, ielido 14:40 

Tunisijā naudas vienība ir Tunisijas dinārs, 10 TND  = 3 EUR 
 

Tunisijā papildus iespējamie izdevumi: 

• Jerba Explore parka ieejas biļete 20 TND – 6 EUR 

• Citu ekskursiju cena tiks noskaidrota pirms brauciena 

Nosauktajā brauciena cenā ietilpst: 

➢ 1 vieta divvietīgā numurā pēc jūsu izvēles, SGL numuri maksā dārgāk 
➢ lidojums Rīga – Džerba – Rīga, iekļauta rokas bagāžas un 20kg nododamā bagāža 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu  
➢ Nakšņošana jūsu izvēlētajās viesnīcā ar jūsu izvēlēto ēdināšanu 
 

Biļetes rezervēsim individuāli pēc pieteikšanas, kamēr vietas būs pieejamas rezervēšanas 
sistēmā. 

Cenas var mainīties, saskaņosim rezervācijas brīdī! 
 

Inese Jaunzeme mob. 29470749 epasts inese@italisgeotour.com 

 

Pieteikties braucienam šeit:  http://ej.uz/Italisbraucieni 
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