
14. - 24. marec

-

za voznika in avtodom
790 eur

250 eur
VSAKA DODATNA OSEBA

CENA PAKETA PREDNOSTI SKUPINSKEGA POTOVANJA :
Imate varnost - naše spremstvo in pomoč, vse je predvideno,

vozili in obiskali bomo kraje, ki jih dobro poznamo,

na razpolago imamo 2 lastni terenski servisni vozili,

vodnik in asistenčna ekipa Adria na razpolago ves čas potovanja,   

potovali boste v družbi sorodnih ljudi, kar je

odlična priložnost za nova prijateljstva. 

   

Tunizija 2014

Organizirano potovanje z avtodomom vam poleg svobode nudi predvsem varnost in predvidlji-

vost, kajti program smo sestavili v sodelovanju s poznavalci lokalnih razmer. Za vas bo skrbela 

Adriina asistenčna ekipa, z vodnikom in dvemi terenskimi vozili. Na vas je, da svojo energijo usmeri-

te v nova doživetja, spoznate nove prijatelje in se vrnete domov s polno novih izkušenj! Nimate svoj 

avtodom? Ni problem. Lahko si ga ugodno izposodite pri nas! Pokličite nas za informacije!





PROGRAM 
Tunis La Goulette,

Tunis

Tripoli

Alžirija

Tunizija

Libija

Camping les Jasmins, 
Nabeul

MonastirKairouan

Tunis

As-Sabikah,
Tozeur

Douz, 
Kebili

Sfax

El Djem,
Mahdia

Matmatat-Al-Qadimal, 
Gabes

?
?



1. dan, petek 

CIVITAVECCHIA

kabina na trajektu

Zbor udeležencev relija Adria Tunis 2014 bo dne 14.3.2014 ob 16:00h na ploščadi trajektnega 

terminala Civitavecchia. Usmerjevalne table in naši spremljevalci vas bodo usmerili na točno 

lokacijo. Prijava in vkrcanje, trajekt izpluje predvidoma ob 20. uri. Potovali bomo v 4-posteljnih 

notranjih kabinah. 

Zjutraj bomo vpluli v pristanišče Palermo, kjer bomo naredili nekajurni postanek, vendar trajekta 

ne bomo zapustili. Zvečer pristanemo v pristanišču Tunis in se po opravljenih mejnih formalnostih 

premaknemo do kraja za prenočevanje v bližnjem turističnem središču Nabeul. Priložnost za 

preizkus branja road-booka, za vsak primer pa udeleženci dobite tudi GPS pozicijo za prenočeva-

nje. Udeležencem spoznajo organizacijsko ter asistenčno ekipo, predstavi se potek potovanja in 

ostale informacije. Za dobrodošlico pa udeleženci v dar dobijo sponzorski paket. Nočitev. 

2. dan, SOBOTA 

CIVITAVECCHIA - TUNIS - NABEUL

85 km 1:20h roadbook
GPS

kampiranje
parkirna ploščad
ob morju

Priporočamo čim zgodnejši odhod, saj nas bo Kairouan s svojim starim mestnim jedrom prav 

gotovo pritegnil in bomo v njem naredili daljši postanek in se lahko na tržnici tudi oskrbeli s 

hrano.  Popoldne bomo nadaljevali pot mimo Gafse do Tozeurja in si, če bo čas dopuščal, ogledali 

še tamkajšnji živalski vrt. Zadnji del poti nas bo vodil po makadamu in puščavski pisti do zelo 

lepe lokacije med puščavskimi skalnimi formacijami. Dlje zaradi podlage in konfiguracije terena z 

avtodomi ne bomo mogli. 

3. dan, NEDELJA

415 km 6:30h roadbook kampiranje
na prostem

NABEUL - KAIROUAN – TOZEUR



Zjutraj se bomo z našimi puščavskimi vozili zapeljali nekaj kilometrov stran, do prvih saharskih 

sipin in prizorišča snemanja filma Vojna zvezd, ki ga snemalna ekipa po končanem snemanju na 

prošnjo tunizijskega Ministrstva za turizem ni razstavila. Imeli bomo nekaj časa za fotografiranje in 

igranje v pesku. 

Po vrnitvi v naš kamp bomo pot nadaljevali proti severu do gorskih oazic Tamerza in Chebika, kjer 

bomo v palminem nasadu neposredno videli, kakšnega pomena je za puščavsko pokrajino izvir 

vode. Tam si bomo lahko privoščili tudi krajše kosilo. 

Pot nadaljujemo po asfaltni cesti do vasice Degueche in bližnjega svetišča Sidi Bouhlel nad 

kanjonom, v katerem so posneli nekaj prizorov za Vojno zvezd ter Indiano Jonesa I. Noč bomo 

preživeli na platoju pod svetiščem. 

4. dan, PONEDELJEK

TOZEUR – ONG JMEL – TAMERZA – CHEBIKA – SIDI BOUHLEL

Današnja etapa bo kratka in nas bo precej hitro pripeljala do kampa v Douzu, mestu na robu 

puščave. Pot nas bo vodila čez Šot el-Džerid, največje slano jezero v Severni Afriki, mimo termal-

nih vrelcev do provincialnega središča Kebili, kjer se bomo lahko v samopostrežni trgovini ponov-

no oskrbeli s hrano. Od tam nas do Douza čaka samo še 30 km vožnje. V kampu se bomo lahko 

oskrbeli z vodo, na voljo pa so tudi tuši z vročo vodo in toalete. Če bomo v Douz prispeli pravočas-

no, priporočamo damam, da obiščejo bližnji hammam oz. arabsko (turško) kopel in si v spomin 

vtisnejo še eno eksotično izkušnjo. Z lokalnimi damami se boste tam lahko družile do 17. ure, ko 

vas bodo zamenjali moški. 

Pred spanjem poskrbite, da bodo rezervoarji vaših avtodomov  polni. Bencinske črpalke: Kebili – 

Oil Libya (kartice) v središču mesta (križišče za Gafso); Douz – Total in Oil Libya (samo gotovina) na 

vstopu v mesto iz smeri Kebili; Douz – Staroil (kartice, vendar imajo težave s tel. linijo) nasproti 

kampa na izhodu iz mesta v smeri Matmate. 

5. dan, TOREK

SIDI BOUHLEL – CHOTT - EL DJERID – KEBILI – DOUZ

200 km 7:00h roadbook kampiranje
na prostem

110 km 3:30h roadbook kamp



Ta dan bo v programu nekaj makadama, saj se bomo podali proti jugu v puščavo skoraj do vstopa 

v zaščiteno območje Nacionalnega parka Djebil. Avtodome bomo pustili pri restavraciji, kjer 

bomo tudi preživeli noč, od tam pa se bomo z našimi puščavskimi asistenčnimi vozili odpeljali čez 

nekaj sipinskih prehodov do mizaste gore Timbain, na katero bomo seveda splezali. Predlagamo, 

da ta večer kuharicam odobrite prosto in se skupaj pogostimo v restavraciji, na katere dvorišču 

bomo prespali. 

6. dan, SREDA

DOUZ – TIMBAIN – DJEBIL

Škoda bi bilo zamuditi semanji dan v Douzu, zato se bomo vanj vrnili in tam preživeli dopoldan in 

čas kosila. Zgodaj popoldne bo čas za nadaljevanje poti v 100 km oddaljeno Matmato, kjer si 

bomo ogledali podzemna bivališča, po katerih je celotno območje znano. Prespali bomo na dvori-

šču restavracije pri našem prijatelju Abdoulu. 

7. dan, CETRTEK

DJEBIL – DOUZ – MATMATA 

3h+4h
roadbook kampiranje

na prostem

80 km
80 km
z Adria asistenco

konvoj
GPS

180 km 4:00h roadbook kampiranje
na prostem

Abdoulova hči pripravlja izvrstne zajtrke! Predlagamo torej, da date svoji kuharici ponovno prosto 
jutro! Za začetek dneva se bomo zapeljali po vijugasti cesti v impresivnem pogorju okoli Matmate 
in se kmalu spustili v dolino, polno oljk in starih berberskih vasi. Toplo priporočamo predvsem 
sprehod okoli citadele v vasici Beni Zelten.  Pot bomo nadaljevali v Sfax, drugo največje tunizijsko 
mesto z izvrstno ohranjeno medino oz. starim mestnim jedrom, v katerem bomo našli delavnico ob 
delavnici in trgovinico ob trgovinici. Obisk mesta je torej priložnost za še zadnje nakupe tradicio-
nalnih izdelkov iz Tunizije. Po obisku Sfaxa nas bo čakala vožnja po avtocesti do izjemno lepo 
ohranjenega rimskega amfiteatra v mestu el-Djem. Če bomo pozni in nas bo čas priganjal, ga lahko 
pustimo tudi za naslednji dan. Ta večer bomo naš mobilni kamp postavili na klifu nad morjem v 
prisrčnem turističnem mestecu Monastir. 

8. dan, PETEK

MATMATA – TOUNINE – BENI ZELTEN – SFAX – EL DJEM – MONASTIR

360 km 6:00h roadbook kampiranje
na prostem



Zadnji dan v Tuniziji bo potekal brez priganjanja. Važno je le, da prispemo v pristanišče La Gou-

lette pravočasno za vse formalnosti in vkrcanje na trajekt. Dopoldan lahko preživimo v Monastirju. 

Tisti, ki dan prej niso uspeli obiskati amfiteatra v el-Djemu, bodo to lahko storili sedaj. Zapeljemo 

se lahko tudi 60 km severno od Tunisa v očarljivo ribiško mesto Bizerte in si privoščimo izvrstne 

ribe, ali pa popoldan preprosto preživimo v glavnem mestu Tunis in se sprehodimo še po ogromni 

tuniški tržnici. Komur je blizu je blizu arheologija, nikakor ne smete zapustiti Tunizije brez ogleda 

Kartagine! Spremljevalno osebje Adrie vam bo tudi tu na voljo za vse informacije glede izletov. 

 

Ob dogovorjeni uri se bomo zbrali v Tunisu, pol ure kasneje pa na potniškem terminalu v pristani-

šču La Goulette. Adria spremstvo vam bo pomagalo opraviti formalnosti za izstop iz države. Ob 

23.oo je predvideno izplutje trajekta proti Siciliji. 

9. dan, SOBOTA

MONASTIR – (BIZERTE) – TUNIS 

Zjutraj bomo pristali v Palermu, kjer bo trajekt stal predvidoma do 17. ure. Vozil ne bomo  smeli 

izkrcati, vendar če trajekt ne bo imel zamude,  bomo lahko izstopili ter se sprehodili po mestu ali 

najeli avto in se z njim zapeljali po čudoviti sicilijanski obali. 

10. dan, NEDELJA

TUNIS – PLOVBA 

Predvidoma ob 9. uri zjutraj se bomo v rimskem pristanišču Civitavecchia izkrcali s trajekta in odšli 

vsak po svoje proti domu in novim dogodivščinam naproti. 

   

11. dan, PONEDELJEK

CIVITAVECCHIA

190 km 2:20h roadbook
GPS

kabina na trajektu

kabina na trajektu



CENA VKLJUCUJE:

za voznika in avtodom
790 eur 250 eur

VSAKA DODATNA OSEBA

CENA PAKETA:

Prijava bo dokončna ob plačilu akontacije 300 eur/avtodom na račun organizatorja. Akontacija se obračuna pri 
končnem plačilu, najmanj 3 tedne pred odhodom. Zaradi zagotavljanja nivoja asistence udeležencem je število 
avtodomov omejeno na 15. 

  

pripravo, organizacijo in asistenco udeležencem ves čas poti v Tunisu, 

mobilno delavnico, kompresor, generator, morebitno avtovleko..)*, 

prevoze v puščavi s servisnimi vozili, kjer bodo organizirani izleti. 

asistenco v angleščini, španščini, portugalščini, italijanščini in francoščini, 

nočitve v kampih oziroma na odprtem, 

večerjo v Douzu, 

izdelavo roadbooka in knjižice z navodili, zemljevid Tunizije, 

darilo pokrovitelja

trajektne vozovnice Civitavecchia – Tunis – Civitavecchia za vaš 

avtodom in kabine za  spanje. Cena je odvisna od dolžine avtodoma 

in števila oseb, (Povratna vozovnica za dve osebi in avtodom ter dve 

ležišči v 4 posteljni kabini stanejo približno 820 eur) 

goriva, 

prehrane (razen večerje v Douzu), 

osebnih nakupov, 

morebitnih cestnin, parkirnin, ipd.

CENA NE VKLJUCUJE:

terensko vozilo DS2: 1+4 sedeži, tovorni prostor, terensko vozilo za hitre premike,

terensko vozilo DS3: 1+2 sedeža, bivalnik za osebje asistence, elektro agregat, vse orodje, 

kuhinja, tovorni prostor/garaža, zaloga vode, ipd.

* ASISTENCA:



 

ODGOVORNOSTI:
Vsi udeleženci potujejo na lastno odgovornost in se morajo zavedati morebitnih 
tveganj.

ZAVAROVANJA:
Vsi udeleženci morajo imeti urejeno osebno zdravstveno in nezgodno zavarova-
nje z asistenco v tujini. Priporočamo tudi zavarovanje avtodoma z asistenco 
(pomoč na cesti).

DOKUMENTI:
Vsak udeleženec mora imeti s seboj veljaven osebni dokument (potni list), vozni-
ki veljavno vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, zeleno karto, potrdilo o 
vožnji tujega vozila - primeru, da je vozilo izposojeno.

KAKO VOZIMO:
Od začetka do konca potovanja udeleženci  sledijo predvidenem  programu in 
urniku, razen takrat, ko so predvideni individualni izleti.   

PREHRANA:
Udeleženci sami poskrbijo za svojo prehrano in pijačo.  

PRIJAVA: 
je potrjena ob plačilu akontacije 300 eur/avtodom na račun organizatorja: 

Adria Plus, banka NLB d.d., Ljubljana, 
TRR: SI56 029510090309357,

 SWIFT : LJBASI2X.

Že plačana akontacija se vrne samo v primeru odpovedi zaradi višje sile. Udele-
ženci si lahko zavarujejo riziko odpovedi potovanja pri svoji zavarovalnici!

ORGANIZATOR

Adria Holidays
+386 73 935 304

www.adria-holidays.net

ADRIA ASISTENCA

Desert Soul

www.desertsoul.com

POKROVITELJ

Adria Mobil

www.adria-mobil.com


