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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Tunezja, jakiej nie znacie
Tunezja kojarzy się zwykle z wypoczynkiem
na piaszczystych plażach Djerby, Hammametu czy Sousse. A przecież ten niewielki afrykański kraj ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko słoneczny klimat i turkusowe
wody Morza Śródziemnego. Urlop w nadmorskiej części Tunezji warto połączyć ze zwiedzaniem zabytków dawnych kultur: fenickiej,
rzymskiej i arabskiej. Aż osiem z nich zostało
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

Stołeczny Tunis nie przypomina innych
metropolii arabskiego świata. To spokojne
miasto pełne bulwarów wysadzanych palmami i brukowanych uliczek o francuskim charakterze. Eleganckie kamienice z balkonami
o misternie kutych balustradach i zadbane
klomby egzotycznych kwiatów kontrastują
z labiryntem krętych zaułków Medyny oraz
wysmukłymi wieżami minaretów.

J ak S antorini

M iasto pod skórą wołu
Zgodnie z legendą Kartaginę założyła
fenicka księżniczka Dydona. Gdy po śmierci
męża osiedliła się w Afryce Północnej, miejscowy władyka obiecał dać jej tyle ziemi, ile
zmieści pod wołową skórą. Sprytna kobieta
pocięła skórę na kawałki i opasała nimi wzgórze Byrsa. Tam właśnie powstała Kartagina.
Znakomici kupcy i żeglarze – Fenicjanie –
sprawili, że miasto stało się potęgą ekonomiczną, zagrażającą interesom Rzymu. Wybuchła
I wojna punicka, a następnie dwie kolejne,
po których Kartagina upadła. Rzymianie zburzyli miasto, a ziemię posypali solą, by nic już
na niej nie wyrosło.
Z czasów panowania Rzymian pozostało
wiele zabytków – ruiny akweduktu dostarczającego wodę do Kartaginy, termy Antoniusza i pozostałości rzymskiego amfiteatru,

który był w stanie pomieścić 40 tys. widzów.
Niestety zachowały się jedynie fragmenty areny i podziemne przejście, w którym czekali
na swój występ aktorzy i gladiatorzy. Wzgórze
Byrsa to przede wszystkim wspaniały punkt
widokowy, z którego podziwiać można okolice miasta.

Wiza: Obywatele polscy udający się
do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Przed wyjazdem
warto zapoznać się z informacjami na temat
bezpieczeństwa na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić

T unezyjskie K oloseum
W znacznie lepszym stanie przetrwał
amfiteatr w miejscowości El-Jem, położonej niedaleko Sousse. Widoczne z odległości kilkunastu kilometrów Koloseum jest
trzecią co do wielkości tego typu budowlą
na świecie. Walki gladiatorów mogło tu oglądać 30 tys. osób. Zwiedzanie trybun i dwóch
poziomów wewnętrznych korytarzy działa
na wyobraźnię. Wybudowany w III wieku
naszej ery amfiteatr do dzisiaj zaskakuje
swoim ogromem.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Lato to najpopularniejszy
czas na wakacje w Tunezji, ale jeśli mamy
w planach zwiedzanie, warto zastanowić się
nad wyjazdem wiosną lub jesienią. Listopad
jest najlepszą porą na wyprawy w głąb Sahary.
Język: Językiem urzędowym jest arabski,
ale można się porozumieć również po angielsku i francusku.
Waluta: Dinar tunezyjski; 1 dinar = 1,77
złotego.

Odpocznij na Djerbie – najpopularniejszej z tunezyjskich wysp. Według legendy
to właśnie tutaj dotarł Odyseusz, wracając
z Troi, a jego towarzysze nie chcieli opuścić
wyspy, zahipnotyzowani zapachem kwiatów
lotosu. Dziś na turystów czekają wszelkie możliwe atrakcje: przejażdżki na wielbłądach, centra sportów wodnych i loty na paralotniach.
Tutaj nie można narzekać na nudę!
Skorzystaj z talasoterapii, czyli zabiegów
wykorzystujących lecznicze właściwości wody
morskiej, piasku, alg i błota z dna morskiego. U wybrzeży Tunezji Morze Śródziemne
ma znacznie wyższe zasolenie niż w Europie,
dzięki czemu organizm szybciej oczyszcza
się z toksyn i przyswaja odżywcze składniki.
Odwiedź wioskę Matmata, której mieszkańcy żyją w wyciosanych w skale jamach.
Z daleka przypominają jaskółcze gniazda. W tutejszej scenerii powstało wiele filmów, m.in. „Poszukiwacze zaginionej arki”
i „Gwiezdne wojny”.
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Na północ od miasta znajduje się jedno
z najbardziej malowniczych miejsc w Tunezji.
Sidi Bou Said znane jest z pocztówkowych
widoków przywodzących na myśl greckie
Cyklady. Białe domy z niebieskimi okiennicami i drzwiami, kwitnące bugenwille i uroczy port przyciągają zarówno turystów, jak
i mieszkańców Tunisu. Dawniej przybywali
tu głównie pielgrzymi, wędrujący do grobu
muzułmańskiego świętego, a pod koniec XIX

wieku w miasteczku zaczęli bywać francuscy
malarze, pisarze i filozofowie. Ulubionym
miejscem spotkań artystycznej awangardy
stała się Café des Nattes.
Dziś w tutejszych kafejkach nadal bywa
miejscowa cyganeria. Ale na tarasie Café
Chebaane, zawieszonej na skalnym urwisku,
spotkać można całe rodziny rozkoszujące się
miętową herbatą z orzeszkami pinii i małymi,
słodkimi ciasteczkami. W obłokach pachnącego dymu z sziszy kontemplują widok na zatokę i antyczną Kartaginę, rodzinne miasto
Hannibala.

Z tarasu Café Chebaane rozciąga się widok na malowniczą marinę

Biało-niebieska zabudowa Sidi Bou Said przypomina greckie Santorini

Na lokalnych targach można kupić ceramikę i rękodzieło

Tunis jest cichym i kameralnym miastem, w którym tradycje Orientu mieszają się ze śródziemnomorskim stylem
życia

