
 

Δηάξθεηα: 8  εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο:  Θάζε Πάββαην  
 

ΓΤΡΟ ΟΑΕΩΝ ΣΤΝΗΙΑ 
 

 Ο νόηορ ηηρ Σςνηζίαρ αποηελεί ηο πιο όμοπθο και γπαθικό κομμάηι ηηρ σώπαρ, καθώρ εκεί 
ζηα ζύνοπα με ηη ασάπα, βπίζκονηαι βεπβέπικα σωπιά, ζ΄ένα ηοπίο εκκενηπικό και 

μοναδικό ζε ομοπθιά. Η απεπανηοζύνη ηηρ μεγαλύηεπηρ επήμος ηος κόζμος ζε 
ζςνδςαζμό με ηιρ καηαππάζινερ οάζειρ, καηάθςηερ ωρ επί ηο πλείζηον από θοινικόδενηπα, 

είναι ζηοισεία θςζικήρ ομοπθιάρ πος ζος κόβοςν ζηην κςπιολεξία ηην ανάζα. Από ηην άλλη 
μεπιά πάλι η βοπειοαναηολική πλεςπά ηηρ σώπαρ, πος βπέσεηαι από ηη Μεζόγειο 
θάλαζζα έσει κλίμα καθαπά εύκπαηο. Πεδιάδερ και λόθοι κονηά ζηη θάλαζζα ζςνθέηοςν 

ένα ηοπίο πλούζιο ζε ελαιώνερ. Μοναζηίπ, οςρ, Χαμμαμέη, Ποπη Ελ Κανηάοςϊ, θημιζμένα 
παπαθεπιζηικά θέπεηπα πος ελκύοςν εκαηομμύπια ηοςπίζηερ απ΄όλο ηον κόζμο, καθώρ 

διαθέηοςν ζύγσπονα ξενοδοσειακά ζςγκποηήμαηα με όλερ ηιρ ανέζειρ και δςναηόηηηερ για 
ζποπ και διαζκέδαζη. Αλλά ακόμη και εκείνοι πος ενδιαθέπονηαι για ηην ιζηοπία ηηρ σώπαρ 

δεν θα απογοηηεςθούν. Η Σςνηζία απεηέλεζε ζηαςποδπόμι πολιηιζμών και θέπει ζήμεπα 
μια πλούζια ιζηοπία 3000 εηών. Ρωμαίοι, Άπαβερ, Σούπκοι, Φοίνικερ και ηέλορ Γάλλοι 
έδωζαν ο καθέναρ από κάποιο ζηοισείο πολιηιζμού πος ζήμεπα ζςνθέηει ηη ζύγσπονη 

Σςνηζία. 
  

Πξόγξακκα Εθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Σύληδα - Γθακάξζ 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην από όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε καο γηα ηελ πξσηεύνπζα 
ηεο Ρπλεζίαο , κέζσ Οώκεο. Άθημε ζηελ κεηξνπνιηηηθή Ρύληδα , κηα πόιε πνπ καο 

πεξηκέλεη γηα λα αλαθαιύςνπκε ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο ηεο θαη ηελ θνπιηνύξα ελόο 
εθπιεθηηθνύ παληξέκαηνο ηεο Γύζεο θαη ηεο Αλαηνιήο κε ην πην αξκνληθό απνηέιεζκα . 

Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο ζηε Γθακάξζ , παξαζαιάζζην πξνάζηην ηεο Ρύληδαο. 
 
2ε εκέξα: Γθακάξζ – Ξελάγεζε ζηε Σύληδα – Μνπζείν Μπαξληό - Καξρεδόλα 

Ξξσηλό θαη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε γηα ηελ μελάγεζε καο ζηελ γξαθηθή Ρύληδα, 
κε ηα αλαξίζκεηα δηαθνζκεκέλα θηίξηα αξη ληεθό θαη ηηο θαινδηαηεξεκέλεο πξνζόςεηο 

ηνπο. Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ Θάζκπα, ηελ παιηά πόιε ηεο Ρύληδαο, ηε ζθεπαζηή αγνξά θαη 
ην παιηόηεξν ηδακί ζηελ Ρύληδα, ην Κεγάιν Ρδακί Αδ Εαηηνύλα (Ρεκέλνπο ηεο Διηάο). 
Διεύζεξνο ρξόλνο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο, κε ηελ πεξίθεκε ζθεπαζηή αγνξά ηεο (ζνπθ) 

κε ην έληνλν αξαβηθό ζηνηρείν. Ζ Κεληίλα ηεο Ρύληδαο είλαη έλαο ιαβύξηλζνο από ηζηνξηθά 
κλεκεία, κπξσδηέο, γεύζεηο, παλδαηζία ρξσκάησλ ζε πθάζκαηα θαη παξαδνζηαθά είδε 

ηέρλεο. Δπίζθεςε ζην κνπζείν Κπαξληό, θεκηζκέλν γηα ηα ςεθηδσηά ηνπ & ηνλ 
αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Θαξρεδόλαο. Ρν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζηε 
Γθακάξζ. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 



 

3ε εκέξα: Γθακάξζ - Καηξνπάλ – Σνδέξ – Ξελάγεζε Πόιεο 

Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην λόην δηαζρίδνληαο ηηο ζηέπεο ηεο θεληξηθήο Ρπλεζίαο κέζσ 
Γθάθζαο. Άθημε ζην Θαηξνπάλ, ηελ ηεξή πόιε ησλ Αξάβσλ κε ην έληνλν αξαβηθό ζηνηρείν 

θαη ηηο εληππσζηαθέο δεμακελέο λεξνύ ησλ Αγιαβηηώλ, έξγν κηαο άιιεο επνρήο. Δπίζθεςε 
ζην Ηεξό Ρέκελνο , ην Καπζσιείν Πίληη Πάρκπη, ζηε Κεληίλα θαη ηα καγαδηά κε ηα πεξίθεκα 

ραιηά. Κεηαθνξά ζηελ Ρνδέξ ηελ κεγαιύηεξε όαζε ηεο Ρπλεζίαο θαη πεξηήγεζε ηεο πόιεο 
γηα λα ραξνύκε ηελ νκνξθηά ηεο. Παο πξνηείλνπκε κηα βόιηα κε ηα πατηόλiα (παξαδνζηαθέο 
άκαμεο). Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε. Ρν απόγεπκα επίζθεςε ζην αμηόινγν 

ιανγξαθηθό κνπζείν Ληαξ Παξηέη, πνπ παξνπζηάδεη κε γιαθπξό ηξόπν εηθόλεο από ηελ 
ηζηνξία ηεο ρώξαο, ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηνίθσλ από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο 

έσο ζήκεξα, θαζώο θαη κηα δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε από ηελ ηζηνξία «1.000 θαη 1 
λύρηεο». Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: Σνδέξ -  Οάζεηο Νέθηα – Σακέξδα & Σζεκπίθα – Δώξν αθάξη κε ηδηπ 
4Υ4 

Κεηά ην πξσηλό αθνινπζεί επίζθεςε ζηελ Όαζε ηεο Λέθηα θαη ζηε ζπλέρεηα εθδξνκή κε 
jeep 4x4 ζηηο νξεηλέο νάζεηο Ρζεκπίθα, Ρακέξδα θαη Νπλγθηζκέι. Γείηε ην δάζνο κε ηηο 
ρνπξκαδηέο, ηνπο κηθξνύο θαηαξξάθηεο θαη αθήζηε ηνπο έκπεηξνπο νδεγνύο ησλ jeep λα 

αλεβνθαηέβνπλ ηνπο ακκόινθνπο κε θιίζεηο ζρεδόλ νξζήο γσλίαο, κηα εκπεηξία 
πξαγκαηηθά κνλαδηθή. Θα δνύκε επίζεο ην εγθαηαιειεηκκέλν ζθεληθό όπνπ γπξίζηεθε ε 

ηαηλία «ν Ξόιεκνο ησλ άζηξσλ» θαη ζα καγεπηνύκε θάλνληαο δηαζηεκηθνύο ζπλεηξκνύο. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνιαύζεηε ην ηνπίν. Γείπλo. Παο 
πξνηείλνπκε παξαδνζηαθή Βεδνπίληθε βξαδηά ζε αξαβηθνύο ξπζκνύο, κε θαγεηό θαη 

ηνπηθνύο ρνξνύο. 
 

5ε εκέξα: Νηνπδ – Μαηκάηα – θαμ – Ει Σδεκ – νπο – Μνλαζηίξ - Υακκακέη 
Ξξσηλό θαη ζπλερίδνπκε γηα ηε Ληνπδ , πεξλώληαο από ηελ πόιε Θεκπηιί. Απνιακβάλνπκε 
ηε δηαδξνκή κέρξη ην αιαηνύρν βαζύπεδν Πνη Δι Ρδεξίλη. Ν ππζκέλαο ηνπ βξίζθεηαη 

κεηαμύ 10 θαη 25 κέηξσλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη απνηειεί ηε 
κεγαιύηεξε επηθάλεηα αιαηηνύ ζηελ εξήκν Παράξα κε έθηαζε άλσ ησλ 7.000ρικ. Ιόγσ 

ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη ησλ ειάρηζησλ βξνρνπηώζεσλ , ην λεξό εμαηκίδεηαη ην 
θαινθαίξη. Πηάζε γηα λα βγάινπκε θσηνγξαθίεο. Άθημε ζηελ Ληνύδ ηελ απόιπηε όαζε κε 
ηνπο θνίληθεο , κηαο θαη αξηζκεί πάλσ από 500.000 θνίληθεο , γλσζηή θαη σο «ε Ξύιε ηεο 

Δξήκνπ» . Βόιηα κε ηηο θακήιεο ζηελ έξεκν όπσο ηελ είραηε νλεηξεπηεί , πάλσ ζηνπο 
ακκόινθνπο , πξνζθέξνληαο έηζη ζηνλ εαπηό ζαο κηα καγηθή θαη κνλαδηθή εκπεηξία. 

Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: Υακκακέη  
Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Βόξεην ηκήκα ηεο Ρπλεζίαο. Ξξώηνο καο ζηαζκόο είλαη ε 
παγθνζκίσο γλσζηή πόιε ησλ Ρξσγινδπηώλ, Καηκάηα. Θα πεξηεγεζνύκε ζηα κνλαδηθά 

από άπνςε αξρηηεθηνληθήο ζπίηηα. Δπόκελε καο επίζθεςε κεηά από έλα ζύληνκν πέξαζκα 
από ηελ πόιε Πθαμ, ην μαθνπζηό ξσκατθό ακθηζέαηξν ηνπ Δι Ρδεκ, πην θαινδηαηεξεκέλν 

θαη από απηό ηεο Οώκεο. Πηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ πην εμεπξσπατζκέλε πόιε 
ηεο Ρπλεζίαο θαη γελέηεηξα ηνπ πξώελ πξνέδξνπ θαη αλακνξθσηή ηεο, Σακπίκπ 
Κπνπξγθίκπα, ην Κνλαζηίξ. Θα επηζθεπζνύκε ην καπζσιείν ηνπ Κπνπξγθίκπα θαη ζα 

πεξηπιαλεζνύκε ζηελ παξαζαιάζζηα αθηή ηεο πόιεο. Πύληνκεο ζηάζεηο ζηα παξαζαιάζζηα 
ζέξεηξα Πνπο θαη Ξνξη ει Θαληάνπη, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηα γξαθηθά ζνπθο θαη ζα 

θάλνπκε κηα ζύληνκε ζηάζε γηα θαθέ. Πηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην παξαζεξηζηηθό 
ζέξεηξν ηεο Σακκακέη θαη ην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 

7ε εκέξα: Υακκακέη – Ειεύζεξε εκέξα 
Ξξστλό ζην μελνδνρείν καο ζηελ παξαζαιάζζηα θαη ηζηνξηθή Σακκακέη πνπ εθηόο από 

Οσκατθή απνηθία θαηά ηνλ 2Ν αηώλα, απνηέιεζε ζεκείν δηακάρεο Ηζπαλώλ θαη Ρνύξθσλ γηα 
ηελ θαηνρή ηεο. Πην ηζηνξηθό θξνύξην Σακκακέη κπνξείηε λα απνιαύζεηε κηα καγεπηηθή 



 

ζέα. Ξεξηπιαλεζείηε ζηε Κεληίλα κε ηελ δηαρξνληθή γνεηεία ηεο θαη ηα ζηελά ζνθάθηα ηεο. 

Απνιαύζεηε ηηο δηαθνπέο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ ζαο  όπσο 
είλαη ε πηζίλα, ην spa, ην ρακάκ, ηε ζάνπλα. Κπνξείηε λα πηείηε έλα δξνζεξό θνθηέηι ζην 

pool bar ή απιά λα θνιπκπήζεηε θαη λα μεθνπξαζηείηε ζηελ ηδησηηθή παξαιία ηνπ 
πνιπηεινύο ζέξεηξνπ όπνπ δηακέλεηε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Υακκακέη – Σύληδα -  Αζήλα 
Έρνληαο γεπηεί ηελ καγεία ηεο νάζεσλ θαη ησλ εμσηηθώλ ηνπίσλ αθήλνπκε ηελ Ρπλεζία 

κεηά ην πξσηλό καο γεύκα. Θα αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Ρύληδαο από όπνπ ζα 
πάξνπκε ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο γηα Αζήλα, κέζσ Οώκεο. 

 
 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:   

Αλαρωξήζεηο Δίθιηλν 
Επηβάξπλζε 
Μνλόθιηλνπ 

Θάζε Πάββαην  595 € + 180 € 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή  κε Alitalia, κέζσ Οώκεο 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* Mouradi ή παξόκνην ζηε Γθακάξζ κε 
εκηδηαηξνθή 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* Ksar Rouge ζηε Ρνδέξ ή παξόκνην κε 

εκηδηαηξνθή 
 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 4* Mouradi ζηε Ληνπδ ή παξόκνην κε εκηδηαηξνθή 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* Laico ζηε Σακκακέη ή παξόκνην κε εκηδηαηξνθή 
 Μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 
 Βόιηα κε θακήιεο ζηελ έξεκν 

 Παθάξη κε Jeep 4X4 
 Δπαγγεικαηίεο αξρεγνί / ζπλνδνί 

 Όιεο νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα / Μελνδνρεία εμσηεξηθνύ 
 Βαιίηζα 23 θηιά & ρεηξαπνζθεπή 8 θηιά 

 πεξεζίεο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ 
 Ραμηδησηηθά έληππα / ράξηεο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο   

  

Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 195 €  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο: 25 € 

 Γεκνηηθόο θόξνο μελνδνρείσλ Ρπλεζίαο  
 Φηινδσξήκαηα (πιεξσηέα εθεί) : 30 € 
 Ξνηά 

 Νηηδήπνηε πξναηξεηηθά πξνηείλεηαη ή ζπληζηάηαη  
  

 
εκεηώζεηο: 

 Νη ηειηθέο ώξεο πηήζεσλ ζα ζαο δνζνύλ κε ην ελεκεξσηηθό ηεο εθδξνκήο 3-4 
εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

 Διιεληθό δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 

 Γηα ηελ είζνδν ζηε Ρπλεζία δελ απαηηείηαη VISA, εθόζνλ δηαζέηεηε ειιεληθό 
δηαβαηήξην. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελεκεξσζείηε από ηελ εθάζηνηε Ξξεζβεία. 


