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Διάρκεια: 6, 7 ημέρες 
Αναxωρήσεις:  Kάθε Τρίτη & Σάββατο (01/03 – 31/03), 14,16,25/04 

 

ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
 

 Ο νότος της Τυνησίας αποτελεί το πιο όμορφο και γραφικό κομμάτι της χώρας, καθώς εκεί 
στα σύνορα με τη Σαχάρα, βρίσκονται βερβέρικα χωριά, σ΄ένα τοπίο εκκεντρικό και 
μοναδικό σε ομορφιά. Η απεραντοσύνη της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου σε 

συνδυασμό με τις καταπράσινες οάσεις, κατάφυτες ως επί το πλείστον από φοινικόδεντρα, 
είναι στοιχεία φυσικής ομορφιάς που σου κόβουν στην κυριολεξία την ανάσα. Από την άλλη 
μεριά πάλι η βορειοανατολική πλευρά της χώρας, που βρέχεται από τη Μεσόγειο 
θάλασσα έχει κλίμα καθαρά εύκρατο. Πεδιάδες και λόφοι κοντά στη θάλασσα συνθέτουν 
ένα τοπίο πλούσιο σε ελαιώνες. Μοναστίρ, Σους, Χαμμαμέτ, Πορτ Ελ Καντάουϊ, φημισμένα 
παραθεριστικά θέρετρα που ελκύουν εκατομμύρια τουρίστες απ΄όλο τον κόσμο, καθώς 
διαθέτουν σύγχρονα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με όλες τις ανέσεις και δυνατότητες για 

σπορ και διασκέδαση. Αλλά ακόμη και εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ιστορία της χώρας 
δεν θα απογοητευθούν. Η Τυνησία απετέλεσε σταυροδρόμι πολιτισμών και φέρει σήμερα 
μια πλούσια ιστορία 3000 ετών. Ρωμαίοι, Άραβες, Τούρκοι, Φοίνικες και τέλος Γάλλοι 
έδωσαν ο καθένας από κάποιο στοιχείο πολιτισμού που σήμερα συνθέτει τη σύγχρονη 
Τυνησία. 
  

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Τύνιδα - Χαμμαμετ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τύνιδα, μέσω Ρώμης. Άφιξη και ξενάγηση 
στην Τύνιδα. Θα ξεκινήσουμε με την Κάσμπα, την παλιά πόλη της Τύνιδας, με τη σκεπαστή 
αγορά και το Μεγάλο Τζαμί Αζ Ζαιτούνα (Τεμένους της Ελιάς). Ελεύθερος χρόνος στα 

σοκάκια της, με την περίφημη σκεπαστή αγορά της (σουκ) με το έντονο αραβικό στοιχείο. 
Η Μεντίνα της Τύνιδας είναι ένας λαβύρινθος από ιστορικά μνημεία, μυρωδιές, γεύσεις, 
πανδαισία χρωμάτων σε υφάσματα και παραδοσιακά είδη τέχνης. Επίσκεψη στο μουσείο 
Μπαρντό, φημισμένο για τα ψηφιδωτά του, τον αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας και το 
γραφικό Σίντι μπου Σαίντ, ένα μικρό χωριό κτισμένο σε Ανδαλουσιάνικο στυλ. Εκεί θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον καφέ μας θαυμάζοντας την καταπληκτική θέα 
προς την Μεσόγειο. Μεταφορά στο γνωστό κοσμοπολίτικο θέρετρο της Χαμμαμέτ. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Χαμμαμετ – Μοναστιρ – Ελ Τζεμ – Σφαξ – Ματματα – Δώρο Βόλτα με 
καμήλες στην έρημο. 
Πρωινό και αναχώρηση για το Νότιο τμήμα της Τυνησίας. Μικρή περιήγηση στην πιο 
εξευρωπαϊσμένη πόλη της Τυνησίας και γενέτειρα του πρώην προέδρου και αναμορφωτή 
της, Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, το Μοναστίρ. Επίσκεψη στο ξακουστό ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
Ελ Τζεμ, πιο καλοδιατηρημένο και από αυτό της Ρώμης. Πέρασμα από την πόλη Σφαξ 
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Αναχώρηση για την Ματμάτα, την παγκοσμίως γνωστή πόλη των Τρωγλοδυτών όπου και 
θα περιηγηθούμε στα μοναδικά από άποψη αρχιτεκτονικής σπίτια. Άφιξη στην Ντούζ 
γνωστή και ως «η Πύλη της Ερήμου». Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο πάνω στους 
αμμόλοφους προσφέροντας έτσι στον εαυτό σας μια μαγική και μοναδική εμπειρία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Ντουζ – Στο Ελ Τζεριντ – Τοζερ 

Πρωινό και συνεχίζουμε για την Τοζέρ, την μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, περνώντας από 
την πόλη Κεμπιλί και απολαμβάνοντας τη διαδρομή μέχρι το αλατούχο βαθύπεδο Σοτ Ελ 
Τζερίντ. Στάση για να βγάλουμε φωτογραφίες. Μεταφορά στην Τοζέρ και περιήγηση της 
πόλης όασης για να χαρούμε την ομορφιά της. Σας προτείνουμε μια βόλτα με τα παϊτόνiα 
(παραδοσιακές άμαξες). Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Το απόγευμα επίσκεψη 
στο αξιόλογο λαογραφικό μουσείο Νταρ Σαριέτ, που παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο 
εικόνες από την ιστορία της χώρας, την καθημερινότητα των κατοίκων από τους 

προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, καθώς και μια δραματοποιημένη αφήγηση από την 
ιστορία «1.000 και 1 νύχτες». Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Τοζέρ (Σαφάρι με τζιπ 4X4) -  Οάσεις Νέφτα - Τοζερ 
Μετά το πρωινό ακολουθεί επίσκεψη στην Όαση της Νέφτα και στη συνέχεια εκδρομή με 
jeep 4x4 στις ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ. Δείτε το δάσος με τις 
χουρμαδιές, τους μικρούς καταρράκτες και αφήστε τους έμπειρους οδηγούς των jeep να 

ανεβοκατέβουν τους αμμόλοφους με κλίσεις σχεδόν ορθής γωνίας, μια εμπειρία 
πραγματικά μοναδική. Θα δείτε επίσης το εγκαταλελειμμένο σκηνικό όπου γυρίστηκε η 
ταινία «ο Πόλεμος των άστρων» και μαγευτείτε κάνοντας διαστημικούς συνειρμούς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το τοπίο. Δείπνo. Σας 
προτείνουμε παραδοσιακή Βεδουίνικη βραδιά σε αραβικούς ρυθμούς, με φαγητό και 
τοπικούς χορούς. 
 
5η ημέρα: Τοζέρ – Καιρουαν – Σους – Πορτ Ελ Κανταουι - Χαμμαμετ 

Πρωινό και αναχώρηση για τον βορρά διασχίζοντας τις στέπες της κεντρικής Τυνησίας 
μέσω Γκάφσας. Άφιξη στην Καιρουάν, την ιερή πόλη των Αράβων με το έντονο αραβικό 
στοιχείο και τις εντυπωσιακές δεξαμενές νερού των Αγλαβιτών, έργο μιας άλλης εποχής. 
Επίσκεψη στο Ιερό Τέμενος , το Μαυσωλείο Σίντι Σάχμπι, στη Μεντίνα και τα μαγαζιά με τα 
περίφημα χαλιά. Σύντομες στάσεις στα παραθαλάσσια θέρετρα Σους και Πορτ ελ Καντάουι, 
όπου θα επισκεφθούμε τα γραφικά σουκς και θα κάνουμε μια σύντομη στάση για καφέ. 
Αναχώρηση για την Χαμμαμέτ.  Άφιξη στο ξενοδοχείο στη Χαμμαμέτ, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα: Χαμμαμετ  
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε να απολαύσετε τις διακοπές σας χρησιμοποιώντας τις 
παροχές του ξενοδοχείου σας  όπως είναι η πισίνα, το spa , το χαμάμ, τη σάουνα. Μπορείτε 
να πιείτε ένα δροσερό κοκτέιλ στο pool bar ή απλά να κολυμπήσετε και να ξεκουραστείτε 
στην ιδιωτική παραλία του πολυτελούς θέρετρου όπου διαμένετε. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.  

 
7η ημέρα: Χαμμαμετ – Τύνιδα -  Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Τύνιδας απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής για Αθήνα, μέσω Ρώμης. 
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Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:   

Ημέρες Αναχωρήσεις Δίκλινο 
Επιβάρυνση 
Μονόκλινου 

6 
Κάθε Τρίτη & Σάββατο (μέχρι 

31/03/2020) 
515 € + 150 € 

7 
Κάθε Τρίτη & Σάββατο (μέχρι 

31/03/2020) 
555 € + 180 € 

7 14,16,25/04 565 € + 180 € 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή  

 2,3 διανκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* Laico στη Χαμμαμέτ ή παρόμοιο με ημιδιατροφή 

 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* El Mouradi στη Ντουζ ή παρόμοιο με ημιδιατροφή 

 2 διανκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* Ksar Rouge στη Τοζέρ ή παρόμοιο με 

ημιδιατροφή 

 Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 
 Βόλτα με καμήλες στην έρημο 
 Σαφάρι με Jeep 4X4!!! 
 Επαγγελματίες αρχηγοί / συνοδοί 
 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια / Ξενοδοχεία εξωτερικού 
 Βαλίτσα 23 κιλά & χειραποσκευή 8 κιλά 
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
 Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης   
  

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων 190 €  

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: 25 € 
 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Τυνησίας - καταβάλλεται κατά το check-in στο 

ξενοδοχείο : Κόστος κατ’άτομο / διανυκτέρευση σε κατηγορία 5* / 4*  : 3TND 
(περίπου 1€) 

 Φιλοδωρήματα (πληρωτέα εκεί) : 20 € 
 Ποτά 
 Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται  

  

Ενδεικτικές πτήσεις – Alitalia Airlines : 
ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ    12:10   13:15    ή      05:55    07:00 
ΡΩΜΗ ΤΥΝΙΔΑ    16:30   16:45            09:10    09:30 
ΤΥΝΙΔΑ ΡΩΜΗ    17:35   19:55            10:45    13:10  

ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ    21:50  #00:50           15:30  #18:35 
 
Σημειώσεις: 

 Οι τελικές ώρες πτήσεων θα σας δοθούν με το ενημερωτικό της εκδρομής 3-4 
ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 Απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου νέου τύπου, το οποίο εκδίδεται από το τοπικό 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένετε. Σε περίπτωση που ήδη έχετε στη 

κατοχή σας διαβατήριο, έχετε την ευθύνη να ελέγξετε ότι είναι τουλάχιστον σε 
εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής σας από το ταξίδι. 
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 Για την είσοδο στη Τυνησία δεν απαιτείται VISA, εφόσον διαθέτετε ελληνικό 
διαβατήριο. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερωθείτε από την εκάστοτε Πρεσβεία. 

 Στη Τυνησία, οι ρευματοδότες φέρουν τάση 220V, όπως στην Ελλάδα. Ο τύπος 
ρευματοδότη που χρησιμοποιείται είναι τύπου C και F, όπως στην Ελλάδα. θα ήταν 
χρήσιμο να έχετε μαζί σας, έναν προσαρμογέα (βύσμα) πολλαπλού τύπου, για κάθε 
περίπτωση που πιθανόν απαιτηθεί. 
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