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PUŠČAVSKA  
POTEPANJA  VAS 
LAHKO  
ZASVOJIJO 

   Na puščavsko potepanje se bomo 
podali preko severne Italije, do 
pristanišča v Genovi. Po nastanitvi v 
udobnih kabinah modernega trajekta 
nas čaka 24 urna plovba do Tunisa.  

  V večernih urah, po opravljenih 
mejnih formalnostih, se odpravimo 
do hotela v bližini pristanišča. Ob 
pravem tunizijskem čaju, se bomo 
najprej privadili na arabski tempo 
življenja

 

   V jutranjih urah, po kratkem 
zajtrku, se odpravimo do Kairouana, 
najsvetejše mesto Magreba – pokrajin 
severne afrike. Pot bomo nadaljevali, 

do Touzerja, kjer prespimo v campu, 

na robu palmerije. 

 

 

   Gorski oazi Chibika in Tamerza sta 
cilja, naslednjega dne. Ob povratku v 
camp pa izkoristimo čas za obisk 
ZOO parka.  

   Preko Chott el  Jerida,  5000 km2  
velikega slanega jezera, se bomo 
odpeljali do Douza. Zadnjega mesta 
pred puščavo.  

 

 

V naslednjih dneh se bomo gibali v 
jugozahodnem delu  tunizijske 
puščave. Številni naravni vodnjaki, ki 
služijo karavanam trgovcev, oaze,  

 
tu pa tam kakšno jezero, predvsem pa 
brezmejna puščava bo naš edini 
spremljevalec. 



 

   Ko se bomo naužili sončnih in 
peščenih kopeli, je čas da se 
podamo zopet proti severu. Seveda 
z dobro mero arabske hitrosti.  

Cilj naše končne etape je oaza Ksar 
Ghilane, z naravnim »bazenom« , ki 
ima konstantno temperaturo 34o. 

 

 

   Po krajšem postanku – 2 noči se 
bomo počasi odpravili proti 
obmorskemu delu Tunisa. Potanek 
v Monastiru za še zadnje nakupe, 
ter povratek domov. 

 

Termini potepanj : 

Novoletni potep – 14 dni        
termin po dogovoru 

Spomladanski potepi -14 dni     
marec in april 

Jesenski potepi – 14 dni     
september, oktober 

Možni tudi drugi termini za 
skupine do 5 vozil – 15 oseb. 

Potepanja so primerna za starostne 
skupine od 60 do 1800 mesecev 
starosti.  

Vsa potepanja so primerna za 
voznike 4x4 vozil, brez predhodnih 
izkušenj, kot tudi za sopotnike v 
naših vozilih. 
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