
Tunisko                                    

Poloha: Na severu Afriky, v srdci Středomoří. Tunisko je exotická země, vyhlášená 
srdečností a pohostinností svých obyvatel, v níž se mísí evropské a arabské kulturní vlivy. 

Počet obyvatel: 9 156 000 

Hlavní město: Hlavním městem Tuniska je Tunis. Lidé názvy občas zaměňují. 

Jazyk: arabština a francouzština 

Měna: tuniský dinár TND (1,10 TND = 1 USD) 

Časový posun: V Tunisku je stejný čas jako máme my. 

Pláže, přírodní podmínky: Tunisko vás uchvátí malebným pobřežím s blankytně modrým 
mořem. Je zde skalnaté pobřeží s oblázky na severu země, i několikakilometrové pláže s 
pozvolným vstupem do moře na jihu, na kterých jsou umístěny hotely s bazény v palmových 
zahradách. Sezóna tu trvá od května do října. 

Podnebí v Tunisku 

V Tunisku panují značné rozdíly mezi klimatickými podmínkami na severu a na jihu země. 
Na severu je podnebí typicky středomořské, s teplým létem bez srážek a mírnou zimou. 
Naopak na jihu, v blízkosti Sahary, je suché kontinentální podnebí s velkými výkyvy teplot.  

Průměrné teploty v Tunisku 

Teploty podél pobřeží se průměrně pohybují v zimě kolem 12 °C a v létě kolem 30 °C. Na 
Sahaře se průměrné teploty v průběhu roku pohybují okolo 23 °C, v létě pak dosahují i 50 °C.  

Bezpečnost 

Základní odlišností Tuniska od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi 
citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této 
souvislosti je nezbytné upozornit na problematiku oblékání, fotografování věřících a 
konzumace alkoholu. Nezapomeňte, že jste v arabském světě a podle toho je žádoucí se 
obléci. To znamená nemít odhalená ramena a kalhoty či sukně nad kolena. V severním 
Tunisku už se na to až tolik nedbá, ale takové oblečení by vám zkrátka nemělo chybět! Do 
hotelových restaurací není dovoleno chodit na stravování v plavkách (vyjma Beach baru a 
Pool baru). Od 4****hotelů výše se požaduje, aby měli muži na večeři dlouhé kalhoty. 
Nechoďte v tuniských městech příliš draze a nápadně oblečení. Tunisané to zrovna rádi 
nevidí. Dámám doporučuji nevystavovat na odiv zlaté šperky. V Tunisku se vyhýbejte úzkým 
zapadlým uličkám, vedoucím kamsi do nitra, kde široko daleko nevidíte žádného turistu. 



 

Bohatá historie 

V Tunisku je úžasná historie. Dýchá na vás téměř na každém kroku. Na území dnešního 
Tuniska se vystřídaly národy Féničanů, Římanů, Vandalů, Byzantinců, Arabů i Francouzů. 
Každý z nich do Tuniska něco přinesl a něco z něj vzal. Tak vzniklo Tunisko, jak jej známe 
dnes. 

Není třeba cestovat do Říma, abyste viděli římské památky. Nemusíte ani do Francie, abyste 
pocítili jemné kouzlo francouzského půvabu. A stejně tak nemusíte procházet muzea, abyste 
se setkali s historií…Proč? Protože v Tunisku najdete všechno dohromady! 

Příroda 

Pokud chcete za přírodou, tak to bude těžší. Příroda je všude! Horské oázy, solná jezera, 
Sahara a saharské oázy najdete na jihu země. Jižní Tunisko je diametrálně jiné než severní a 
otevře vám okno do odlišného světa. Sever naopak nabízí rozeklané skalní štíty, malebné 
„neobjevené“ zátoky, hory a bujnou vegetaci. Je zde dokonce i národní park Lac Ichkeul. 

Výlety 

Co by vám nemělo uniknout a která místa určitě nevynechat? 

Návštěva Kartága, kolosea v El-Djemu, Kairouanu  

Stojí za to vidět Matmatu, kde lidé žijí pod zemí, obklopeni exotickou krajinou. 

Sahara - nezapomenutelný zážitek! 

Vidět alespoň jednu oázu. Na výběr máte horské a saharské oázy. A taky ty 
„normální“, kterým se říká prostě jen oáza (jako například oáza Degache) 

 Bizerte  -  městečko proslulé svým mořským dnem bohatým na lastury a ústřice 
Tabarka -  přímořské letovisko zasazené do hornaté krajiny s korálovými útesy 
Sidi Bou Said -  dokonalá malebná modro - bílá vesnička 

Tunis 

je jedním z nejstarších a nejliberálnějších měst islámského světa. Leží na severozápadním 
pobřeží Středozemního moře, poblíž jezera zvaného „Le Lac“. Tato tuniská metropole je 
často nazývána „městem kontrastů“ nebo také „městem několika tváří“. Naleznete zde jak 
Medinu (Staré město), tak i moderní výškové budovy nebo francouzské koloniální domy.  

Rozhodně kromě nedalekého Kartága nesmíte opomenout návštěvu Národního muzea Bardo. 
Určitě se také vydejte do Starého města – které figuruje na seznamu UNESCO – s Velkou 
mešitou Jama Ez Zitouna (Olivová mešita) nebo na místní tržiště. Za návštěvu stojí i palác 
Dar Ben Abdallah. 



 

 

 
Kartágo 

je právem považováno za jednu z nejzajímavějších historických památek celého Tuniska. 
Jeho jméno je odvozeno z fénického spojení „Qart Hadašt“ znamenajícího „Nové město“. 
Zrod Kartága se datuje do roku 814 př. n. l., kdy sem dorazili féničtí kolonizátoři z města 
Tyru, dnešního města Tunis. V průběhu 6. století př. n. l. se pak Kartágo stalo velmocí 
Středomoří.  

Legenda o založení Kartága 

Elissa, fénická princezna, mohla koupit od berberského krále tolik území, kolik pokryje jedna 
volská kůže. Elissa ale tuto kůži nechala chytře rozřezat na úzké proužky a těmi pak označila 
území velké jako celé město. Poté se tak stala královnou. Po příjezdu uprchlíků z Tróje se 
zamilovala do jejich vůdce Aenea. Ten však její lásku neopětoval a odjel. Zklamaná a 
nešťastná královna se ze studu probodla jeho mečem.  
 

Rozpálená Sahara 
 

Do Tuniska se jezdí za Saharou. Jsou tu nekonečné duny z tak jemného písku, že vám proteče 
prsty jako voda. Nejkrásnější je Sahara při západu nebo východu slunce. Možná se projedete i 
na velbloudech a pochopíte, proč se jim říká zrovna koráby pouště. Pokud jste ochotni na nich 
ujet pár kilometrů, pak tu na vás čekají tuniské oázy. Ty však nejsou jen tak za každým 
městem. Cesta k nim zabere klidně i jeden den (podle toho, kde jste ubytováni). Výsledek 
však stojí za to! 

Tabarka 

Amatérští potápěči rádi vyhledávají oblast kolem Tabarky v severním Tunisku. Až 
k alžírským hranicím se zde táhne pás korálového pobřeží, které je ovšem značně 
zdevastované. Přesto se tu dají najít zajímavé oblasti, které vás příjemně překvapí. 

Ubytování 

V Tunisku je perfektní hotelové zázemí, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Stejně tak je 
zde množství hotelů levnější kategorie, na které finančně dosáhne snad většina lidí cestující 
do zahraničí.  

Cestovní doklady pro vstup do Tuniska 

Pro vstup do Tuniska se vyžaduje platný cestovní pas, jehož platnost přesahuje 3 měsíce od 
data plánovaného ukončení pobytu, vízum a vyplněná hraniční průvodka, jejíž první část se 



odevzdává hraniční kontrole při příjezdu do země a druhá část při odjezdu z Tuniska (hraniční 
průvodky distribuuje letecká společnost před přistáním nebo lodní společnost po vstupu na 
loď).  

Vízum není nutné, jestliže se rozhodnete do Tuniska vydat s cestovní kanceláří. Individuálně 
je však třeba o toto vízum zažádat na tuniském velvyslanectví v Praze. Vízové povinnosti jsou 
zproštěni držitelé diplomatických a služebních pasů ČR. 

Velvyslanectví České republiky v Tunisku:  
Rue de Palestine, Tunis – Belvédère, tel.: 98 339 129, 98 464 617 

Velvyslanectví se nachází naproti náměstí Place d’ Afrique v hlavním městě Tunisu. Úřední 
hodiny pro veřejnost kromě svátků a předem oznámených změn konzulárního oddělení jsou v 
pondělí a ve čtvrtek od 9.00 do 14.00 hodin. 
 

Velvyslanectví Tuniska v České republice 

Konzulární oddělení Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze je otevřeno od pondělí do 
pátku od 9.00 do 12.00 hodin. Pro individuální turistiku jsou povinná víza. Vízum se vydává 
maximálně na 3 měsíce a vyřízení trvá zpravidla méně než jeden týden. 
 
Velvyslanectví Tuniské republiky: Nad Kostelem 8, 147 00 Praha 4, tel.: 244 460 652  

Měna 

Oficiální měnou je tuniský dinár (TND). Dinár se dělí na 1000 millimů. 

Bankovky mají hodnotu 5, 10, 20 a 30 TND. Mincí je mnohem víc a těžko se od sebe 
rozeznávají. Mají hodnoty 1 TND a 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 millimů. 

Dovoz a vývoz tuniských dinárů je zakázán! Z důvodu zákazu vývozu místní měny se 
doporučuje směňovat pouze menší částky a uchovávat stvrzenky vydané směnárnou. Své 
peníze (nejlépe eura nebo dolary) si na tuniskou měnu můžete směnit až v Tunisku. Pokud si 
vyměníte více dinárů než kolik jste schopni utratit, lze je směnit při odletu ze země proti 
předložení dokladu o výměně peněz v bance nebo ve směnárně. Doklady o výměně peněz si 
vždy schovávejte! 

Aktuální měnový kurz: 
1 dinár (TND) = 13.16 Kč 

Bakšiš 

Bakšiš je něco jako poplatek nebo odměna za službu, kterou vám někdo poskytl. Lépe řečeno 
poskytl z vlastní vůle anebo vám ji přímo vnutil. Připravte se na to, že v arabském světě se za 
všechno – i za jakoukoli maličkost – vyžaduje bakšiš! Ať už v hotelu, kdy vám personál 
pomůže s kufry (tam je bakšiš přímo povinností!), tak i ve městě třeba při fotografování. 



Je běžné, že Tunisan, kterého zvěčníte na svých fotografiích, za vámi přijde s nataženou 
rukou a žádá bakšiš za to, že vám jakoby „stál modelem“. Z toho plyne ponaučení – raději si 
dvakrát rozmyslete, koho (a jak okatě) vyfotíte. 

 

Gastronomie, tuniská kuchyně 

Tuniské jídlo opravdu stojí za to a žádný gurmán by si je neměl nechat ujít. Tuniská kuchyně 
je totiž proslulá pálivými delikatesami. Stoly se tu pak prohýbají i pod spoustou sladkostí a 
ovoce.  

Zdejší kuchyně je směsí evropských a orientálních kulinářských tradic. Za tři tisíciletí prošlo 
Tuniskem velké množství různých národů, a proto i tuniská kuchyně patří k těm 
nejrozmanitějším. Stejně jako v zemích v oblasti Středozemního moře je i v Tunisku místní 
kuchyně založena především na olivovém oleji, koření, rajčatech a jehněčím masu.  

Pravou tuniskou kuchyni poznáte spíše v jídelnách a restauracích rychlého občerstvení než 
v běžné restauraci turistického střediska. Oblíbené jsou pokrmy z nudlí, brik (mleté jehněčí 
maso, zelenina, vejce v pečivu), mechouia (salát z rajčat, paprik, vajec a tuňáka), merguez 
(malé pikantní klobásy) nebo například sladký dezert baklawa.  

Národní jídlo Tuniska 

Kulinářským symbolem Tuniska je kuskus, který může být připraven na tucet různých 
způsobů. Vaří se ve zvláštním druhu hrnce zvaném couscousiere. V jeho dolní části se vaří 
omáčka, maso a zelenina, v horní části v páře kuskus (rozemletá pšenice). Do omáčky se 
přidává rajčatový protlak, koření, maso, brambory a zelenina. Podává se tak, že se na talíři 
smísí kuskus s omáčkou a obloží uvařeným masem.  

 

Pálivé pasty všeho druhu 

Asi nejznámější je harissa a Tunisané ji dávají téměř do všeho. Harissa je směsí chilli 
papriček, česneku, koriandru, papriky, soli, olivového oleje a římského kmínu. Má podobu 
červené pasty a je velmi pálivá! Také krásně exoticky voní a stejně takovou má posléze 
i chuť.  

Další speciality 

• Jistě se zde setkáte také s pečenými chlebovými plackami, které jsou velmi dobré 
právě s harissou. Placky jsou pro Tunisko opravdu hodně typické.  

• ryby – parmice, mořský jazyk, tuňák, kanic, mořský okoun a nebo sardinky. 
• koucha fil kolla – hodně kořeněné jehněčí maso posypané rozmarýnem, dušené ve 

vlastní šťávě v uzavřeném hliněném hrnci. 
• ojja – kousky ryby, masa nebo mozečku uvařené v omáčce z rajčat a pálivých paprik, 

ochucené především česnekem, mátou a koriandrem. Nechybí tu ani harrisa. 
• lablabi – kořeněná kuřecí polévka podávaná ve vydlabaném chlebě. 



Tunisané jsou i na sladké 

 Proto tu najdete i spoustu lákadel a kalorických bomb v podobě: 

• assidy – sladký krém s lískovými oříšky, mlékem a vejci, ozdobený pistáciemi a 
drcenými oříšky. 

• baklava – sladký medový moučník ze střídajících se vrstev těsta a loupaných mandlí. 
• ftair – tradiční ořechový koláč.  
• maqroudh – oblíbený moučník v podobě sladkých koláčků z medového těsta 

proloženého vrstvami datlí. 

Když už jsme u toho sladkého a nasládlého, Tunisko je jedním z hlavních vývozců datlí. 
O datlích se zde říká, že jsou „chlebem pouště“. 

Datle tu chutnají úplně jinak než u nás ty balené, z dovozu. Pokud tu budete, ochutnejte je…  
Čím to všechno pořádně zapít? 

Nejlepším nápadem je asi čistá voda, jako řešení po pálivém i po sladkém. Když si ji necháte 
naservírovat, vždycky se podívejte, zda láhev, ze které vám ji nalévají, má originální uzávěr. 

Alkoholické i nealkoholické nápoje 

I když je Tunisko islámskou zemí, výběr alkoholických nápojů je zde poměrně velký. V 
nabídce najdete velmi dobrá červená i bílá vína. Ochutnat můžete také datlový likér nebo 
silnou fíkovou pálenku. Z piva je k nejčastěji k dostání Stella a Celtia. Z nealkoholických 
nápojů pak kromě minerální vody například osvěžující citronáda nebo velmi aromatická a 
silná káva.  

Thé à la menthe 

Velmi rozšířený je zde čaj. Když tu budete, určitě ochutnejte mathé čaj, který je krásně 
osvěžující. Mathé je zelený čaj, do kterého se dává velké množství cukru a několik čerstvých 
lístků máty. Několikrát za sebou se uvádí do varu, mezi čímž se slévá do sklenic a zase zpátky 
do konvice. Tento perfektní čaj vám pak naservírují v malé skleničce. Určitě byste jej měli 
vyzkoušet! 

Jak se jí v hotelu? 

V naprosté většině tu jsou švédské stoly, ze kterých si vybere každý. Jsou zde místní 
speciality, tak i evropská kuchyně. Všemu pak kraluje spousta ovoce a cukrářských výrobků. 

V Tunisku hrozí žaludeční a střevní potíže. Ne proto, že by tu byla špína, ale je tu jiný typ 
stravy a jiná mikroflóra, než na jakou jsme zvyklí. Doporučuje se nejíst neomyté ovoce 
z obchodů a nepít vodu z vodovodů! Z toho plyne odmítnout i kostky ledu do nápojů. 
Špatně můžou bohužel zapůsobit i velmi ostré pokrmy nebo syrové saláty. 



Zdraví a hygiena 

V případě zdravotních potíží je nejlepší obrátit se na ubytovací zařízení, které zajistí 
lékařskou pomoc. Tunisko disponuje státními i soukromými zdravotnickými zařízeními. 
Povinné očkování neexistuje. Doporučuje se očkování proti hepatitidě A a B (do letovisek 
není nutné ani to).  

Vodu pijte raději pouze balenou. Voda z vodovodu je nezávadná, obsahuje však celou řadu 
minerálů, které mohou vyvolat žaludeční problémy. Vzhledem k suchému a horkému počasí, 
které v Tunisku panuje, dávejte pozor také na dehydrataci. Láhev balené vody noste stále s 
sebou a dostatečně pijte.  

Fotografování v Tunisku 

Je zakázáno fotografovat vládní, policejní a vojenské objekty, letiště a další budovy označené 
tuniskou vlajkou. Při focení místních obyvatel je raději požádejte o svolení. Od roku 1980 je 
také zakázáno fotografovat židovské objekty, které jsou přísně střeženy policií.  

Elektrické zásuvky 

Redukci do zásuvek nebudete v Tunisku potřebovat. Místní systém je 220 V / 50 Hz, 
zásuvky jsou tedy naprosto stejné jako v České republice.  

Nakupování 

Tunisko je zemí smlouvání, souků a obchodníků, kteří chtějí prodat cokoliv a komukoliv. 
Voní zde koření a bylinky a je zde zmatek. Ale rozhodně tu panuje velmi příjemná atmosféra. 

Smlouvání v Tunisku 

Platí zde základní pravidlo. Smlouvat, smlouvat a smlouvat. I když někde uvidíte lísteček 
s cenovkou, nehleďte na ni a nabídněte jinou cenu. Tunisané své zboží značně předražují, a 
když pak navrhnete nižší cenu, rádi na vás dělají smutná kukadla, že neuživí rodinu. Na to ale 
nedejte a pomaloučku přihazujte až na hranici, za kterou jste skutečně ochotni koupit.  

Nikdy – ale opravdu nikdy – se neptejte na cenu zboží, o které nemáte zájem. A už v žádném 
případě nezačínejte smlouvat o věc, kterou dopředu víte, že nechcete! Takové jednání je 
v arabských zemích nepřípustné a zakrátko byste byli svědky toho, jak se obchodník rozčílí a 
bude na vás svolávat všechny blesky nebes.  
Pokud se s obchodníkem jednou domluvíte na ceně, musíte zaplatit. A to i v případě, že by 
turista vedle vás usmlouval částku o něco nižší. Češi? – Všechno zadarmo!!! 

Tak s tímto zvoláním se v Tunisku setkáte docela často. Čechů sem totiž jezdí spousta a 
bohužel si u Tunisanů vysloužili nálepku těch, kteří berou cokoliv, jen když je to zdarma. ( 



Takže jen Tunisané zjistí, že jste Čech, dost často vás začnou lákat do krámků voláním 
„všechno zadarmo!“. Ale abych vás rychle vyvedla z představy o dobrosrdečných 
obchodnících – Tunisané to myslí jako nadávku! Možná vás počastují i úšklebkem, a pokud 
na jejich výzvu nezareagujete, půjdou třeba i kousek za vámi se slovy „Češi zadarmo, Češi 
zadarmo!“.Jak na nepříjemnosti zareagovat? Buď si jich nevšímat (a počítat s tím, že naštvaný 
obchodník vás bude kousek sledovat – ale opravdu jen kousek, aby mu neutekl další 
zákazník). Nebo na ně zavolat, že vy ne zadarmo, ale za peníze. Tím ho zmatete a než se 
vzpamatuje, budete s trochou nadsázky dávno pryč. 

 

 

Zajímavá místa Tuniska 

El Jem – nejzachovalejší římské koloseum 

Mezi nejznámější tuniské památky jistě patří římské koloseum v El Jemu. Toto třetí největší 
koloseum, po Římu a Neapoli, se nachází 70 km od letoviska Sousse a 200 km od hlavního 
města Tunisu. Koloseum v El Jemu je dokonalou ukázkou římského stavitelství a jeho 
fotografie patří k nejtypičtějším snímkům v katalozích cestovních kanceláří pořádajících 
zájezdy do Tuniska.  

Zříceniny této působivé stavby byly zapsány na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO již v roce 1979.  

Sahara – největší poušť světa 

Se svou rozlohou 9 000 000 km² je Sahara jednoznačně největší pouští světa. Její rozloha 
zaujímá skoro stejnou plochu jako Čína nebo USA. Rozkládá se od pobřeží Atlantického 
oceánu až k pobřeží Rudého moře a zasahuje do území celkem 10 států afrického kontinentu.  

Chcete-li poznat tuniskou Saharu, jeďte do města Douz, odkud lze podniknout výlet do 
nekonečných dun saharského písku. S největší pravděpodobností se zde vydáte na projížďku 
do pouště na hřbetu velblouda a poté strávíte noc v některém ze zdejších hotelů.  

Kairouan – nejposvátnější místo Tuniska 

Čtvrté nejposvátnější místo muslimského světa, nejstarší mešita v severní Africe a nejstarší 
minaret na světě. Tak by se dalo charakterizovat toto město nacházející se uprostřed tuniského 
vnitrozemí. Vzhledem ke svému významu má pro muslima sedm poutí do Kairouanu stejnou 
váhu jako jedna pouť do Mekky. Nejproslulejší památkou, která se zde nachází, je Velká 
mešita.  

Chott el Jerid – největší solné jezero 

V jižní části Tuniska se rozprostírá několik solných jezer. Tím největším je jezero Chott el 
Jerid, které je dlouhé 250 km a na šířku má v nejužším místě 21 km. Leží 23 metrů pod 



úrovní hladiny moře a jeho rozloha činí neuvěřitelných 5000 kilometrů čtverečních. Jeho dno 
pokrývá v silné vrstvě sůl, která je natolik pevná, že přes jezero vede i silnice.  

Dougga – nejzachovalejší památka na římské období 

Zbytky římského města se nachází 90 kilometrů jihozápadně od Tunisu. Město bylo 
vybudováno na vyvýšeném pahorku, asi 550 metrů nad mořem, na úbočí pohoří Tebersouk. 
Charakteristickou siluetou Douggy je chrám zasvěcený trojici bohů Minervě, Junoně a 
Jupiterovi.  

Oblíbené lokality 

• Sousse  
• Tabarka  
• Monastir  
• Port El Kantaoui  
• Djerba  
• Hammamet  

Ostrov Djerba 

je jedním z nejkrásnějších a nejúrodnějších míst v celém Tunisku. Dříve ostrov bohatl 
především díky obchodu se zlatem a slonovinou, v dnešní době je závislý především na 
turistickém ruchu. Jeho 130 kilometrů dlouhé pláže, kde slunce hřeje 320 dnů v roce, nabízí 
kromě slunění a lenošení také velký výběr všech možných vodních sportů.  

Pro mnoho turistů z celého světa, včetně řady Čechů, je tento ostrov nejoblíbenějším místem 
pro slunění a relaxaci v celém Tunisku. Navíc je tento nejsevernější ostrov afrického 
kontinentu považován za jednu z nejlevnějších exotických destinací vůbec. 

Nabízí krásné dlouhé pláže, příjemné podnebí a čisté moře. Ale také davy turistů. Stojí za to 
navštívit Zarzis, ležící přímo naproti Djerbě, který cestovatelům díky své poloze nabízí přesně 
totéž co tento ostrov. Plus jako bonus méně turistů a možná i větší čistotu ve městě. 

Djerba je spojená s pevninou 6,5 km dlouhou hrází, po níž vede silnice. Dostat se sem můžete 
dvěma způsoby. Po zmiňované silnici (tzv. Římské cestě) nebo trajektem. 

Hammamet 

Původně rybářský přístav založený v 10. století dnes patří k nejvýznamnějším letoviskům. 
Letovisko Hammamet je i světoznámé lázeňské místo, se kterým je spjat začátek tuniské 
turistiky. Jeho výhodná poloha z něj činí ideální výchozí bod pro návštěvy historických 
památek i přírodních scenérií Tuniska. Hammamet je také rájem pro milovníky opalování, a 
to díky slunným a čistým plážím. Pro tuto kombinaci bývá často nazýván „Saint Tropez 
Tuniska“.  

Těší se mimořádné oblibě pro své nekonečné pláže, neustále zářící slunce a mnoho příležitostí 
pro pěstování vodních sportů. Zároveň je největším letoviskem a centrem turistického dění. 
Naleznete zde moderní městské centrum, islámské město i hotely uprostřed krásných zahrad.  



Sousse 

Přímořské letovisko Sousse je zároveň třetím největším městem Tuniska. K vidění tu jsou 
nejen plantáže olivovníků, ovocné sady a krásné zahrady, ale také tisícileté pevnosti a hradby, 
které se tyčí nad dlouhými plážemi s jemným pískem. Najdete tu staré město s hradbami, 
uličkami plnými prodejců tradičního zboží a bezpočtem památek. Tato „Perla Tuniska“, jak 
bývá město často nazýváno, byla založena již v 11. století př. n. l.  

Kromě historických památek Sousse jsou hlavním lákadlem pro turisty krásné pláže a 
možnost věnovat se nejrůznějším sportovním aktivitám. Pokud dáváte přednost relaxaci, 
najdete zde množství středisek nabízejících rozmanité druhy masáží.  

Sousse je starší než samotné Kartágo. Jako důležitý přístav jej založili Féničané a brzy kolem 
něj vyrostlo město. Rozsáhlé modlitební místo, které se nachází v sousedství Velké mešity, 
dokazuje velikost a význam města v tehdejší době.  

Tabarka 

na severozápadním pobřeží Tuniska je asi nejvíce vyhledávané a oceňované místo pro 
strávení dovolené. Během pár let zde vyrostla celá řada nových moderních hotelů, bungalovů 
a jiných zařízení včetně golfového hřiště. 

Dodnes se tak můžeme kochat nepředstavitelným výhledem na Janovské pevnosti, která v 16. 
století sloužila jako útočiště tureckých  pirátů. 

Monastir 

Letovisko Monastir leží na špičce skalnatého poloostrova při nejjižnějším konci 
Hammametského zálivu. Jeho pláže s velmi jemným pískem, krása starého města, rybářský 
přístav, ale také prezidentský palác dělají z Monastiru jedno z nejpůvabnějších míst Tuniska. 
Monastir nabízí nejen široké možnosti sportovního vyžití, ale disponuje také komplexem 
luxusních hotelů, které jsou schopny splnit snad všechna přání svých hostů.  

Přístavní město Monastir je ideální pro ty, kteří si chtějí nejen užít moře a odpočinek na 
pláži, ale chtějí také poznat historické památky v centru města. Písčité pláže jsou zde jako 
stvořené pro aktivní odpočinek při provozování všemožných vodních sportů.  

Mezi nejvýznamnější historické stavby Monastiru patří pevnost Ribat, pocházející z 8. století. 
Turisticky velmi oblíbené jsou mauzoleum tuniského prezidenta Habiba Bourghiby, starobylá 
čtvrť Charaga nebo Velká mešita z 9. století.  

Port El Kantaoui 

je překrásný přístav, který se nachází asi 8 km severně od města Sousse. Toto městečko bylo 
vybudováno v letech 1974 – 1979. Inspirací stavitelům byla vesnička Sidi Bou Said, známá 
svou kombinací bílé a modré. 

Port El Kantaoui byl vybudován kvůli výstavbě hotelových komplexů, golfového hřiště a 
dalších turistických atrakcí. Jedná se o luxusní resort, který je svým založením a nabídkou 
služeb zacílený na turisty, kteří rozhodně nemají hluboko do kapes. 



Přístav pojme více než 300 plavidel, z nichž většinu tvoří jachty milionářů. Z přístavu denně 
vyplouvají lodě, postavené ve stylu starodávných pirátských korábů, které odvážejí turisty na 
tříhodinové plavby spojené s občerstvením a zábavou. Jiné lodě vás mohou vzít na celodenní 
rybářské výlety nebo pozorování delfínů. Milovníci golfu jistě využijí golfové hřiště 
s 27 jamkami. Jinak si rozhodně užijte koupání a opalování na krásných písečných plážích. 
Vyzkoušet můžete i různé vodní sporty včetně potápění. 

Nejhezčí pláž Tuniska 

Pláže v Tunisku jsou většinou krásné, ale na některých místech často přelidněné. Pokud 
hledáte tutéž krásu, ale bez davu turistů, pak je tím pravým místem Chott Meriem. Nachází se 
blízko Port El Kantaoui a je snadno dosažitelná.  

Další známá letoviska:  

Mahdia 

Staré fénické město Mahdia, které bylo v 10. století hlavním městem, se nachází 45 km jižně 
od Monastiru. Okouzlí vás svými prosluněnými plážemi a čistým mořem. Mahdia je 
charakteristická bílými budovami vystavěnými v tradičním arabsko-maurském stylu, oblými 
kopulemi mešit a štíhlými minarety. Místní rybářský přístav je jeden z největších v celém 
Tunisku.  

Bizerte 

Bizerte (či Bizerta) leží v blízkosti hlavního města Tunis. Patří k největším městům severního 
Tuniska a je zároveň důležitým přístavem. Původně rybářská vesnice je proslulá svým 
mořským dnem bohatým na lastury a ústřice a ideálními podmínkami pro potápění.  

Co přibalit do kufru, co si vzít s sebou do Tuniska? Níže naleznete seznam snad všech 
základních věcí. Pokud však něco zapomenete, lze to téměř vždy koupit přímo v místě 
pobytu.  

• platný cestovní pas 
• vízum (pokud necestujete s CK) 
• kartičky cestovního pojištění 
• cestovní smlouva,  letenka, fotokopie dokladů 
• veškeré materiály od cestovní kanceláře, voucher – pro jistotu zkontrolujte, zda v něm 

máte uvedeny všechny služby, které jste u cestovní kanceláře uhradili 
• jméno delegáta, který vás má v Tunisku čekat 
• kreditní karta 
• peníze 
• mezinárodní řidičský průkaz 
• hodinky 
• fotoaparát, videokamera 
• příruční lékárna 
• plavky 
• šnorchl a brýle (spíš pokud jedete na sever) 
• opalovací krémy (na zčervenalou kůži v lékárně zakoupit Panthenol) 



• ručníky na pláž – zjistěte si, v jakém hotelu budete. V lepších hotelech jsou zvykem 
ručníky na pláži a u bazénu zdarma k zapůjčení. 

• nafukovací lehátko 
• oblečení, osobní a toaletní potřeby 
• sluneční brýle, příp. něco na hlavu  
• adaptér v Tunisku není třeba – v hotelech je napětí 220 V 
• fotoaparát – nezapomeňte s sebou baterky nebo nabíječku 
• mobil + nabíječka 
• turistický průvodce 
• bonbóny do letadla proti bolesti v uších při přistání 
• dostatečnou zásobu finančních prostředků , nejlépe Eura či Dolary a nebo platební 

karty  
• propisky, pastelky, fixy -  budete je potřebovat, při cestě do zapadlých vesniček a 

horských oáz pro místní děti 
• pro jistotu repetent proti komárům, slivovice jako prevence 
• léky – velmi často se zde setkáte se střevními problémy, proto je nutné přibalit 

Imodium nebo Endiaron. Vezměte si ale s sebou i acylpyrin, Ibalgin ,pokud jste 
alergici pak prášky proti alergii a případně další léky podle vlastní potřeby 

Důležitá telefonní čísla v Tunisku (předvolba +216) 

Rychlá zdravotní služba: 71 960 777, 71 725 555, 71 284 808 
Lékařská záchranná služba: 190 
Policie: 71 846 846 
Hasiči: 198  

Rychlá zdravotní služba: 71 960 777, 71 725 555, 71 284 808 
Lékařská pohotovost (Allo Docteur): 71 781 000, 71 780 000 
Odtahová služba (SOS Remorquage): 71 801 211, 71 840 840  

Svátky , Ramadán 

Jedná se o devátý a nejdůležitější měsíc islámského kalendáře. Muslimové během ramadánu 
jedí, pijí a kouří až po soumraku. Možná se proto setkáte s tím, že kavárny a restaurace 
otevřou až po západu slunce. Veřejná doprava jezdí méně a památky i obchody se zavírají 
dříve.  

Jak se domluvit 

Oficiálním jazykem Tuniska je arabština, ale velmi dobře se zde domluvíte rovněž 
francouzsky. V turistických střediscích, v hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte také 
anglicky a německy. Mnohdy k tomu,  aby „neznalý Evropan“ udělal na Tunisana dojem, 
stačí jen velmi malinko. Pokud při nákupech řeknete alespoň jedno dvě slovíčka arabsky, za 
snahu vás ihned odmění rozzářený tuniský úsměv. 



 

Arabská slovíčka 

ano - naaam 
ne - lá 
prosím - min fadhlek 
děkuji - šukrán 
pozdrav - Salam aleykom 
rozloučení - Ma al salama 

já - ana 
ty (muž) - enta 
ty (žena) - enti 
on - houwa 
ona - heya 
my - ehna 

kde - fén 
kdy - emta 
jak - zejj 
místo - makán 
čas - wa'ad 
tady - hena 

 

Arabské číslovky 

0 - sifr 
1 - wahid 
2 - itnén 
3 - talát 
4 - arba 
5 - chamsa 
6 - sitta 
7 - sabaa 
8 - tamánja 
9 - tisaa 

10 - ašara 
11 - hedášar 
12 - itnášar 
13 - taláttašar 
14 - arba tášar 
15 - chamsatášar 
16 -sittášar 
17 - sabatášar 
18 - tamantášar 
19 - tisatášar 



20 - ishrín 
30 - talátín 
40 - arbaín 
50 - chamsín 
60 - sittín 
70 - sabín 
80 - tamánín 
90 - tisín 
100 - míja 
1000 – alf 

Obecné výrazy, pozdravy a fráze 

Dobré ráno - sabah al-kheir; Dobrý den - sabah al-kheir; Dobrý večer - masáe al-kheir 
Promiňte, omlouvám se - maadhiratan, ásef 
Nemluvím arabsky - Ana mesh batkalem araby 
Máte nějaké volné pokoje? - hal ladejkum rurfah šárirah (fárirah) 
Mohu platit kreditní kartou? - mumkin ad-dafa bi-bitáket al-kardh 
Chci si vyměnit nějaké peníze - urídu sarf baadh nukúd 
Kolik je vstupné? - kem thamen ad-duchúl  

 

 „Počeštěná“ slovíčka aneb ta, která v Tunisku používáme i my  
Staré město Medína  

Hradbami opevněná vesnice… ksar (s tímto slovíčkem se setkáte, když pojedete na jih) 
Pevnost -  kasba kasbah  
Slané jezero - chott  
Tržiště -  souk 

 

www.touria.cz 

dovolena@touria.cz 

 

Tel. : +420 775 349 869 

 


