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1300 km stranden 
en kustlijn 

Amper 2,5 uur 
Vliegen

Top prijs/kwaliteit 
Verhouding 

Buitengewone Spa & 
Wellnessfaciliteiten



5 TOPARGUMENTEN 
VOOR BESTEMMING 
TUNESIË

1300 KM STRANDEN 
EN KUSTLIJN 

Met een kustlijn van 1300 km, 

waarvan 600 stranden, biedt 

Tunesië een uitgelezen kader voor 

strandvakanties. 

Tip: geniet met volle teugen van de 

zee en de stranden tussen Bizerte 

en Tabarka! De meeste hotels 

bevinden zich in Hammamet, Port El 

Kantaoui/Sousse en Monastir 

VLAKBIJ: 2,5 UUR 
VLIEGEN NAAR JE 
VAKANTIEBESTEMMING

Goede verbindingen vanuit België 

en Nederland

Tip: kies Tunesië voor een mini-trip 

naar de zon!

WELZIJN, SPORT, 
GASTRONOMIE EN GOLF

Een ongelofelijke mix van 

mogelijkheden, producten en 

activiteiten.

Tip: kies voor een thalasso-kuur 

voor je lichaam en je geest! 

UITGESTREKTE WOESTIJN, 
OASES EN BERGEN IN HET 
ZUIDEN

Een andere vakantie: beleef de 

pracht van de Sahara.

Tip: logeer enkele dagen in een 

tentenkamp!  

GASTVRIJHEID & EEN 
ONGEËVENAARDE PRIJS/
KWALITEIT VERHOUDING  

Tunesië is vermaard voor 

haar gastvrijheid en haar 

openheid naar toeristen. Voor 

welke hotelcategorie u ook 

kiest, u geniet altijd van een 

onvergelijkbare gastvrijheid en 

van een werkelijk uitzonderlijke 

prijs/kwaliteit verhouding.  

Tip: Maak uw keuze en vergelijk 

vervolgens met andere 

bestemmingen!
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BIZERTE 

Bizerte is een historische stad aan zee die haar 

charme heeft behouden. Liefhebbers van na-

tuur en authenticiteit maar ook strandfanaten 

zullen gefascineerd zijn door deze groene regio. 

Het hart van Bizerte klopt in de oude haven, 

omringd door witte huizen en eeuwenoude 

muren. Doorheen de medina wandelt men naar 

het Spaans Fort, dat de stad domineert. 

Zonnekloppers appreciëren de prachtige stran-

den, vaak minder druk bezocht door toeristen 

zoals Cap Serrat of Raf-Raf. 

Uiteraard staan hier vis en zeevruchten op het 

menu: de traditionele couscous wordt hier op 

een, heerlijke manier klaargemaakt waarbij vis 

het lamsvlees vervangt. Een mooie ontdekking.

Het prachtige natuurpark Ichkeul, dat duizen-

den trekvogels aantrekt, bevindt zich op 

minder dan een half uur rijden van Bizerte en is 

geklasseerd als UNESCO werelderfgoed. 

CARTHAGO  – SIDI BOU SAÏD 

Tweeduizend jaar geleden was Carthago de 

tweede stad van het Romeinse rijk. Naast een 

prestigieuze villawijk vind je nog steeds de 

ruïnes van wat ooit één van de machtigste ste-

den ter wereld was.

Het amfitheater is in juli vaak het decor voor 

cultuur- en muziekfestivals: een unieke atmos-

feer in een al even uniek en tijdloos kader. 

Het mooi bewaarde badhuis van Antonius 

Plinius behoorde tot het grootste thermaal 

complex buiten Rome. Prachtige mozaïeken 

en de immense afkoelingsruimte illustreren de 

grandeur van weleer. In het Nationaal Museum 

bevinden zich talrijke gegraveerde steles, 

standbeelden, amuletten en andere souvenirs 

van het Carthago vóór Rome. 

Vlakbij Carthago bevindt zicht het charmerende 

en fascinerende Sidi Bou Saïd. Met zijn kenmer-

kende blauwe en witte huisjes met gietijzeren 

balkonnetjes, hobbelige en kronkelende kasseis-

traatjes inspireerde het pittoreske Sidi Bou Saïd 

talrijke kunstenaars, schrijvers en muzikanten.

Slenter de rotswand omhoog langsheen Café 

des Nattes, Café Sidi Chabaâne en diverse 

kunstgalerijen en ambachtswinkels en geniet 

van het adembenemend zicht op één van de 

mooiste baaien wereldwijd.
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NABEUL

Nabeul is de belangrijkste stad van de unieke 

Cap Bon regio, een enorme tuin met sinaasap-

pel- en citroenbomen en talrijke wijngaarden. 

De zandstranden behoren tot de mooiste van 

Tunesië. 

Nabeul staat bekend om zijn ambachtslieden, 

met als specialiteit de veelkleurige  keramieken 

vazen. Maar ook mooie biezen matten, gebor-

duurde kostuums en bewerkt koper behoren tot 

de pronkstukken. 

Kilometers stranden van fijn zand en mooie 

strandhotels beloven droomvakanties, gecom-

bineerd met een veelzijdig aanbod aan sportieve 

activiteiten zoals onder andere jetski, paragli-

ding of snorkeling. 

De regio van Cap Bon is gereputeerd omwille 

van de kwaliteit van de landbouwproducten. 

De beroemde salade Méchouia is trouwens 

samengesteld uit kruiden, paprika’s en tomaten 

uit de streek. 

Cultuurliefhebbers moeten absoluut de 

uitzonderlijke archeologische site van Ker-

kouane ontdekken, ingeschreven als UNESCO 

werelderfgoed. Het grootste middeleeuws 

fort van Tunesië bevindt zich in Kélibia. Ook de 

mozaïeken van het museum van Nabeul zijn 

het bezoeken waard.

HAMMAMET

Hammamet staat bekend om zijn druk bezochte 

stranden en  bruisend vakantieleven. Naast 

het authentieke, kleine stadje bevindt zich de 

nieuwe, moderne badplaats Yasmine Hamma-

met met de jachthaven en beach clubs. 

Hammamet is één van de meest veelzijdige 

vakantiebestemmingen van het Middellands 

Zeegebied. Naast de stranden en internationale 

hotels, zijn er de beroemde nachtclubs en het 

casino van Yasmine-Hammamet. Niet te missen: 

een diner met dans en spektakel! 

Liefhebbers van de golfsport vinden hun gading 

op de twee golfterreinen Citrus en Yasmine  (45 

en 18 holes). Maar ook de thalasso- en spa centra 

zijn wereldberoemd. 

Als kosmopolitische badplaats heeft Hamma-

met een enorm aanbod aan restaurants. De 

typische Tunesische keuken kan er in al haar 

facetten geproefd worden, maar vergeet ook 

niet de vele Italiaanse restaurants … tenslotte 

ligt Sicilië op slechts 200 kilometer! 

Vele van de oude visserswoningen van Hamma-

met worden vandaag bewoond door interna-

tionale artiesten. Ze volgen zo het spoor van 

beroemdheden die in het verleden Hammamet 

uitkozen  als verblijfsplaats zoals Winston 

Churchill, Man Ray, André Gide en Jean Cocteau. 
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SOUSSE & PORT EL KANTAOUI

Sousse, ook wel "de Parel van Sahel" genoemd, 

was ooit de derde belangrijkste Punische 

stad, na Carthago en Utica. Na Tunis en Sfax is 

Sousse vandaag de derde belangrijkste stad van 

Tunesië.

De relatief kleine en omwalde medina pronkt 

met een uitzonderlijke diversiteit aan 

monumenten en levendige soeks. Vanaf de 

‘Toren van Khalef’ heb je een prachtig uitzicht 

over de medina, het versterkte klooster of 

‘ribat’ en de indrukwekkende grote moskee. Het 

archeologisch museum bezit de tweede grootse 

verzameling van mozaïeken van Tunesië.

Met zijn mild klimaat, de vele prachtige 

zandstranden en het brede hotelaanbod is 

Sousse een belangrijke toeristische trekpleister.

Het nabijgelegen Port el Kantaoui werd 

ontwikkeld als een moderne toeristische locatie 

met talrijke hotels, waarvan bijna helft 4 en 5 

sterren heeft, een golfcourt, een jachthaven, 

allerlei winkels, cafés en restaurants die de 

fijnste gerechten aanbieden.

Talrijke evenementen maken van Sousse en Port 

el Kantaoui de meest geanimeerde badsteden 

van Tunesië. 

MONASTIR

Gelegen op de zuidelijke punt van de golf van 

Hammamet is de zee alom tegenwoordig in 

Monastir. Telkens wanneer de veelkleurige 

vissersboten hun vangst aan wel brengen, leeft 

de stad herop.

Historische monumenten en oude muren inte-

greren zich mooi in een overwegend moderne 

stadsomgeving. Genuanceerde tinten van ta-

marindeboom, aloë, olijfbomen, bougainvillea, 

hibiscus en jasmijn contrasteren met de groene 

‘koninklijke’ palmbomen in een regio waar de 

zon het jaar rond straalt.

De Bourguiba-moskee en het gelijknamige mau-

soleum met zijn vergulde koepel huldigen de 

eerste president van het onafhankelijk Tunesië, 

die afkomstig was uit Monastir.

Het Museum van Kunsten en Volksgebruiken 

pronkt met traditionele feestkledij terwijl 

de Grand Bazar de pleisterplaats is van am-

bachtslui die er volop hun vakwerkkunst tonen.

De fijne zandstranden van Skanes en la Dkhila 

worden tot de mooiste van de Tunesische 

kuststreek gerekend. Monastir beschikt ook 

over twee mooie golfbanen van elk 18 holes, 

twee wellnesscentra en een zeer gewaardeerd 

congrescentrum.
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MAHDIA 

Met haar medina aan het water, haar vissershaven 

en haar traditionele uitstraling heeft Mahdia alles 

om haar vakantiegangers te verleiden. Nieuwe 

luxehotels en centra voor thalassotherapie maken 

een toeristische topbestemming van deze stad 

van vissers en zijdewevers.

De indrukwekkende en traditionele vrijdagmarkt 

is een bruisend spektakel waarbij ambachtslui 

hun koopwaar aanprijzen.

Mahdia is één van de belangrijkste vissershavens, 

gespecialiseerd in de vangst van sardienen. 

Tijdens zomeravonden tekenen de verlichte 

vissersbootjes voor een fascinerend schouwspel 

op zee, terwijl de eeuwenoude haven wordt 

verlicht met duizenden kaarsjes. Bij het 

ochtendgloren keren de vissers weer en worden 

honderden kisten met sardines, ansjovis of 

makreel geveild en verkocht.

Duikers zullen enthousiast zijn over de rijke en 

gevarieerde schatten van Mahdia en dromen 

allicht over het beroemde archeologische wrak dat 

ooit door kapitein Cousteau werd ontdekt of over 

de imposante antiekschat die sponsvissers ruim 

een eeuw geleden opdiepten uit een scheepswrak.

Vanuit Mahdia kan je gemakkelijk een uitstap 

maken naar Sousse en Monastir of een bezoek 

brengen aan het amfitheater van El Djem, 

geklasseerd als UNESCO werelderfgoed.

DJERBA ZARZIS 

Gelegen in de golf van Gabes is Djerba het grootste 

eiland van Noord-Afrika. De charme van Djerba is 

betoverend, en de zachte, aangename levensstijl is 

legendarisch. 

Djerba kent ‘s zomers geen extreme hitte en 

‘s winters is het er ook nooit echt koud. Op 

de eindeloze stranden  waait een aangenaam 

verkoelend briesje, waardoor wie ooit op Djerba is 

geweest het eiland ofwel nooit wil verlaten ofwel 

er steeds weer heen wil keren.

Tegenover Djerba bevindt zich het balneair 

centrum van Zarzis, gebouwd op de grondvesten 

van de oude Romeinse stad Gergis. Djerba en Zarzis 

zullen u verleiden met hun perfect uitgeruste 

hotels, clubs en ontspanningsfaciliteiten, hun 

okerkleurige aarde met palmbomen, en hun 

menzels, de kleine witte koepelvormige woningen. 

En dit is zonder de vele strandactiviteiten gerekend 

die u er te wachten staan. 

Vergeet niet dat Zarzis ook de ideale vertrekplaats 

is van waaruit u Zuid-Tunesië kan verkennen, meer 

bepaald de regio rond Tataouine, zijn ksour met 

hun versterkte graanschuren en ‘woestijnkastelen’ 

en zijn typische berberdorpjes gelegen op 

heuvelflanken en rotspieken.
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In Tunesië leeft de geschiedenis 

van het Middellands Zeegebied, 

van de Romeinse tot de By-

zantijnse tijd. Een ontdekking 

van de historische sites is de 

geschiedenis herbeleven.

8 UNESCO-
WERELDERFGOEDSITES

Zeven culturele en 

archeologische sites:

• De medina van Tunis

• De medina van Sousse

• De medina en de oude wijken 

van Kairouan

• De historische site van 

Carthago

• Dougga met het theater, het 

kapitool, de thermen van de 

cyclopen en het mausoleum 

van Ateban

• De punische site van 

Kerkouane met zijn necropool

• Het amfitheater van El Djem

 Eén natuurreservaat: 

• Het Nationaal Park van Ichkeul

 

GASTRONOMIE

De Tunesische keuken haalt haar 

inspiratie voornamelijk uit de 

Berber-, de Arabische, de Turkse 

en zelfs de Italiaanse keuken. Er 

is een groot aanbod van verse vis, 

groenten en fruit. De muntthee is 

legendarisch.

Tunesie telt ook vijf voortreffelij-

ke en alom gewaardeerde wijn-

streken, met wettelijk bepaalde 

kwaliteitscriteria: Nabeul, Bizerte, 

Tunis, Beja en Jendouba.

TRADITIONELE 
AMBACHTEN

De oude ambachten worden 

nog uitgeoefend in Tunesië: 

versierd houtwerk, juwelen, 

kalligrafie – het zijn allemaal 

arbeidsintensieve en nauwgezette 

werkzaamheden, die garant staan 

voor  uitzonderlijke producten. 

MUSEA

Tunesië is een permanente 

ontdekkingstocht voor 

liefhebbers van cultuur en 

geschiedenis. Archeologie, 

architectuur, traditioneel erfgoed 

enzovoorts: het is maar een greep 

uit het aanbod van de musea. 

Mogen wij drie “must do” musea 

aanbevelen? Het Bardo in Tunis, 

het Museum van Sousse en het 

Nationaal Museum van Carthago.

CULTUUR, GESCHIEDENIS 
& GASTRONOMIE



Nationale Dienst voor Toerisme Tunesië

Louizalaan 162 – 1050 Brussel

T 02 648 30 78 F 02 647 20 18

belgium@discovertunisia.com

www.travelintunisia.be 

www.discovertunisia.com

www.facebook.com/DiscoverTunisia.com.Belgique

ACTIEVE VAKANTIES 

THALASSO & WELLNESS

Met meer dan 40 thalasssotherapiecentra is Tunesië 

de tweede bestemming ter wereld voor jodium-

kuren. Een professionele aanpak met moderne 

spitstechnologie en uitstekend personeel staan 

centraal. Alle faciliteiten en behandelingen zijn ook 

beschikbaar voor dagbezoekers.  

GOLF 

Tunesië biedt een uitstekende golf infrastructuur, 

met acht terreinen die ontworpen zijn door beroemde 

golf-architecten. De meeste golfbanen liggen aan de 

kust, met verschillende moeilijkheidsniveaus. 

• Tunis Nord : Carthago www.golfCarthago.com (18 holes) 

• Gammarth : The Residence www.theresidence.com (18 holes)

• Hammamet : Yasmine www.golfyasmine.com (9, 18 holes)  

• Hammamet : Citrus  www.golfcitrus.com (9, 2x18 holes)

• Sousse-El Kantaoui : El Kantaoui www.kantaouigolfcourse.com (18 holes)

• Monastir : Flaming Golf Course www.golfflamingo.com (18 holes)

• Monastir : Palm Links www.golf-palmlinks.com (18 holes)

• Tabarka : Tabarka Golf www.tabarkagolf.com (18 holes)

• Djerba : Golf Club Djerba www.djerbagolf.com (3x9 holes)

DUIKEN

Steeds meer liefhebbers ontdekken de Tunesische 

duiklocaties die terecht van wereldfaam zijn. 

Op 2,5 uur vliegen vinden zij ideale plekken voor 

initiaties, opleidingen en voor gevorderde duikers. 

Tabarka is de absolute top voor het duiken met een 

gevarieerd aanbod van duiksites. Eén constante: 

een lokaal visverbod is een garantie voor uitzon-

derlijke ontdekkingen op vlak van onderwater flora 

en fauna. 

SAHARA-TOCHTEN

Het Zuiden van Tunesië is gelegen aan de voet van 

de woestijn. Reizigers kunnen er in het spoor van 

de mythische karavanen de pracht van de Sahara 

ontdekken, met de oases en zandduinen. Dit kan 

op de rug van een dromedaris, tijdens een 4x4 

safari, aan boord van een ULM vliegtuig, in een 

luchtballon, met een moutainbike of per quad.

JACHTEN EN HAVENS   

De jachthavens aan de Tunesische kusten 

beschikken over uitstekende faciliteiten. Elke 

zomer meren er talrijke buitenlandse zeilschepen 

aan en bezoeken de stranden, de kreken, de 

eilanden en de kuststeden. 

http://www.golfcarthage.com
http://www.theresidence.com
http://www.golfyasmine.com
http://www.golfcitrus.com
http://www.kantaouigolfcourse.com.tn
http://www.golfflamingo.com
http://www.golf-palmlinks.com
http://www.tabarkagolf.com
http://www.djerbagolf.com

