
  



Välkommen med på en resa fylld av gemenskap, gudsupplevelser och 

avkoppling. Vi samlas dagligen morgon och kväll för andakter i hotellets 

konferenssal. Dagarna i övrigt är fria där vi umgås vid poolen eller på 

stranden – den som vill är givetvis välkommen att utforska Tunisien på 

egen hand eller följa med på de extraturer som vi arrangerar under resan. 

 

Dag 1. 24 april. Vi lämnar Sverige under kvällen och anländer till Monastir 01.50. När 

vi fått vårt bagage möter bussen oss för transfer till Houria Palace i Sousse. 

Dag 2. 25 april. Den som vill sover ut eller njuter morgonen vid poolområdet. Under 

eftermiddagen arrangeras en valbar utflykt till Sousse. Läs mer på nästa sida.  
 

Dag 3. 26 april. Fridag 

Dag 4. 27 april. Idag beger vi oss till den gamla ruinstaden Kartago. Här finns det 

lämningar kvar efter det gamla romerska badhuset, en gravplats där barn offrades till 

Baal m.m. Sedan guidas vi vidare om bl.a. den gripande och intressanta kristna 

historien. Under de första århundrande så fanns det faktiskt många kristna just här. 

Efter lunch så rör vi oss mot den vackra staden Sidi Bou Said där alla hus är målade i 

vitt och blått. Här strosar vi runt och kopplar av på något av de alla mysiga caféer som 

finns längs bergssluttningarna. Tänk på att ta med: Solhatt om du har det. Egen 

vattenflaska, lunch ingår men ej dryck. (Denna tur ingår i programmet)  
 

Dag 5. 28 april. Fridag 

Dag 6. 29 april. Den som vill kan idag åka på en tvådagars extratur till Saharaöknen i 

södra Tunisien. Mer om detta på nästa sida. För övriga resenärer så väntar ännu en 

fridag med frivilliga samlingar morgon och kväll.  

 

Dag 7. 30 april. Fridag för dem som inte rest till Sahara.  

 

Dag 8. 1 maj. En lugn förmiddag följt av transfer till flygplatsen och hemresa. Vi landar 

på svensk mark under kvällen. 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Extratur 1 – Sousse och katakomberna 

 

Vi besöker vår närmaste stad Sousse. Sousse är idag en stor stad 

men som har mycket vackert att erbjuda. Vi besöker den gamla 

medinan (gamla stan) som är full av basarer och vi rör oss 

innanför de gamla stadsmurarna som är över 1000 år gamla. Vi 

besöker även de spännande underjordiska katakomberna och hör 

om den kristna historien på platsen. Dessa katakomber började 

grävas av de kristna redan på  

ett-tvåhundratalet. Pris: ca 115 kr 

Extratur 2 – Sahara 

Vi börjar vår spännande tur till södra Tunisien med att först 

besöka den väldiga Amfiteatern El Jem som anses vara den 

mest välbevarade amfiteatern i världen. 

Vi åker vidare till Matmata som är en by med underjordiska 

hus. Här hälsar vi även på hemma hos någon familj.  

I Douz rider vi på kamel ut i det mäktiga Sahara. Detta 

brukar vara en av höjdpunkterna på resan. Douz är känt för 

att vara portalen, eller dörren, till Sahara. Härifrån börjar 

denna magnifika öken som sträcker sig ut över hela 

Nordafrika. 

Vi åker genom den stora saltsjön som sträcker ut sig miltals. 

Vi stannar till i mitten av saltsjön och beskådar detta 

märkliga området närmare. 

Efter det åker vi med häst och vagn in i en av de vackra 

oaserna i området. Där går vi runt bland alla möjliga 

fruktträd som får sin skugga av dadelpalmerna. 

Det kommer även att finnas möjlighet till att handla dadlar 

och andra suvenirer. 

Kairouan som är en av muslimernas heligaste städer blir vårt 

nästa stopp och där tittar vi bl.a på den fascinerande 

mattillverkningen.  Sent på eftermiddagen åker vi till Sousse. 

  

Tänk på att ta med: Pass, badkläder (pool finns på hotellet), 
någon slags lite längre byxa vid kamelridningen, solhatt om 
du har det, Tunisienkartan och vattenflaska. Pris: ca 1300 kr 



REGLER 
för anmälan, betalning och avbokning 

Man anmäler sig till en resa genom att ringa oss eller fylla i bokningsformuläret på vår hemsida.  
Man slutför sin bokning genom att betala anmälningsavgiften på 1500kr/person. 

Slutlikviden skal erläggas senast 45 dagar innan avresa.  
Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 5% av resans pris.  

45 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris.  
35 – 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris. 

21 - 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.  

I samband med att man bokar sig kan man också betala en avbeställningsförsäkring för 285 kr som gör att man 
får hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. 

Läkarintyg erfordras.  
 

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så 
informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summan 

respektive resenär har inbetalt för resan.  

 
 

 

–– 

Reseledare:  Anita Barker Andersen, 

Gitten Thornberg, Gunilla Gniste 

och Carina Larsson 

 

Svensktalande guider: Henrik och 

Ulrika Andersson, bosatta i Tunisien 

sedan 2002 

RESANS PRIS: 8550* kr 
Ingår:  Flyg, flygskatter, transfer mellan flygplats 

och hotell, del i dubbelrum, halvpension med 

frukost och middag dagligen, utflykter inkl. 

inträden enl. program, reseledning samt 

svensktalande guidning. 

Tillkommer: luncher, måltidsdryck och dricks 

Extra utflykter:  Sousse och katakomberna ca 

115 kr. Sahara inkl övernattning. Ca 1300kr. 

(Barnrabatt för extraturer 50%) 

Enkelrumstillägg: 1100 kr.  

Barnrabatt: 1400 kr 

Hotell:  Houria palace 

Flyg:  Avresa från  Arlanda eller Göteborg med 

DETUR / Nouvelair.  

 
Preliminära flygtider:  
24/4 Arlanda - Monastir 20.30 - 01.50 
1/5 Monastir - Arlanda 15.45 - 19.45 
 
24/4 Göteborg - Monastir 23.20 - 01.50 
1/5 Monastir - Göteborg 15.45 - 22.35 


