
 

 
 

5+1 ΗΜΕΡΕΣ 
 ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – SOUSSE – HAMMAMET - ΤΥΝΙΔΑ  - ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ   
SIDI BOU SAID - EL JEM - 4X4 JEEP – ΚΑΙΡΟΥΑΝ TOZEUR   

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ – DOUZ – ΜΑΤΜΑΤΑ   
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ  ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

      
1η μέρα :   ΣΑΒΒΑΤΟ :  ΑΘΗΝΑ-ΤΥΝΙΔΑ 

     Πτήση  για  Τύνιδα απο το Ελ. Βενιζελος με Aegean  απευθειας  στις 23:45-23:55.  Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση  
2η μέρα :  ΚΥΡΙΑΚΗ  :  ΤΥΝΙΔΑ - ΚΑΙΡΟΥΑΝ – ΓΚΑΦΣΑ – TOZEUR 

    Πρωινο και αναχώρηση για το Καιρουαν, την 4η ιερότερη πόλη του Μουσουλμανικού κόσμου μετά την Μέκκα, την Μεδίνα και την 
Ιερουσαλήμ. Στην ιερή πόλη της χώρας και στην πόλη των χαλιών, θα θαυμάσουμε τις δεξαμενές που έφτιαξαν οι Αλγαβίδες τον 9ο 
αιώνα, το τζαμί και θα επισκεφθούμε βιοτεχνία χαλιών όπου μπορείτε να κάνετε συμφέρουσες αγορές. Αναχώρηση για Tozeur μέσω 
της πόλης Γκαφσα, την μεγαλύτερη της κεντρικής Τυνησίας. Σταση για μεσημεριανο φαγητο και συνεχιζουμε για την πολη-πυλη της 
Ερημου. Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,  διανυκτέρευση  
3η μέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ: TOZEUR  ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΑΣΕΩΝ & ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ 4Χ4 JEEP ΣAΧAΡA- ΝΕΦΤΑ – ΣΕΜΠΙΚΑ -ΤΑΜΕΡΖΑ – 
ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
    Πρωινό και αναχώρηση για ένα μοναδικό σαφάρι στην Έρημο. Θα ξεκινήσουμε το πρωί  με τα 4x4 JEEP, στο καθένα από τα οποία θα 
επιβιβαστούν 7 άτομα, για την Έρημο. Ο τοπικός οδηγός θα μας μεταφέρει περίπου 70 χλμ μέσα στην Έρημο. Εδώ μπορείτε να βγάλετε 
μοναδικές φωτογραφίες και να απολαύσετε την απόλυτη ησυχία. Θα επισκεφθούμε την ΟΑΣΗ της CHEBIKA, την ΤΑΜΕRΖΑ, και την 
CΑSΚΑΝΤES, και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους και τα σκηνικά της ταινίας STAR WARS (ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ).  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα και χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας, για μια βόλτα στην Μεδίνα που θα σας φέρει πολύ κοντά 
με την πόλη και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Ο λαός της Τυνησίας και ιδίως οι νέοι είναι πολύ φιλόξενοι και δεν διστάζουν να 
γνωρίσουν καινούργιους φίλους. Το απογευμα, θα επισκεφθείτε με τον αρχηγό σας το μουσείο DAR CHAIRET – 1001 ΝΥΧΤΕΣ που είναι 
δίπλα στο ξενοδοχείο και μπορείτε να κάνετε βόλτα στον λόφο του Μπελβεντέρε ή κάντε μια όμορφη βόλτα με παιτονι. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να ακολουθήσετε την πρόταση του αρχηγού σας για την βεδουινικη βραδιά διασκέδασης με άφθονο κρασί, φαγητό, και 
παραδοσιακούς χορούς  (30€ κατ’ατομο).   Διανυκτέρευση. 
4η μέρα : ΤΡΙΤΗ  :  ΜΕΤΛΑΟΥΙ – ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΑΤΛΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ DAR CHAIRET – 1001  ΝΥΧΤΕΣ  
   Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο φαράγγι της οροσειράς Άτλας (35€ κατ ατομο). Η οροσειρά με μήκος 4.000 χλμ είναι το φυσικό 
σύνορο Αλγερίας-Τυνησίας. Το τρενάκι “Κόκκινη Σαύρα”, που κάποτε μετέφερε τον Μπέη της Τύνιδας, σήμερα διασχίζει την οροσειρά 
μέχρι τα λατομεία Φωσφόρου της χώρας. Επιστροφή στην ΤOZEUR. Απολαύστε μασάζ με αιθέρια έλαια, SPA, υδρομασάζ ή ένα κοκτέιλ 
στην πισίνα του ξενοδοχείου που θα ήταν ιδανικό για να σας δροσίσει.  
  Το απόγευμα  χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην Μεδίνα που θα σας φέρει πολύ κοντά με την πόλη και τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων. Ο λαός της Τυνησίας και ιδίως οι νέοι είναι πολύ φιλόξενοι και δεν διστάζουν να γνωρίσουν καινούργιους φίλους. Το 
απογευμα, θα επισκεφθείτε με τον αρχηγό σας το μουσείο DAR CHAIRET – 1001 ΝΥΧΤΕΣ που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο και μπορείτε 
να κάνετε βόλτα στον λόφο του Μπελβεντέρε ή κάντε μια όμορφη βόλτα με παιτονι. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
5η μέρα  :  ΤΕΤΑΡΤΗ : ΛΙΜΝΗ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ – ΚΙΜΠΙΛΙ - DOUZ – MATMATA –  EL TZEM – SOUSSE ή ΗΑΜΜΑΜΕΤ – SIDI BOU SAID- ΤΥΝΙΔΑ  
   Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της DOUZ. Πρωτη σταση μας στην αλμυρή λίμνη ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ. Μια λιμνη που η επιφανεια της 
ειναι καλυμμενη απο αλατι, εδω θα βρειτε και τα περιφημα τριανταφυλλα της ερημου. Φωτογραφιες  και συνεχιζουμε για την Κιμπιλη 
πριν φτασουμε στην DOUZ. Θα ανέβουμε ο καθένας σε μια καμήλα και θα περιπλανηθούμε στην έρημο, απολαμβανοντας την 
μοναδικη αισθηση της ερημου. Μπορείτε επίσης να κάνετε βόλτα με αραβικό άλογο. Συνεχίζουμε για την Ματμάτα την πόλη των 
τρωγλοδυτών, οι οποίοι λόγω της ζέστης αναγκάστηκαν να σκάψουν τα σπίτια τους μέσα στην γη. Θα επισκεφθούμε ένα από τα σπίτια. 
Γευμα.  Συνεχίζουμε για το το ΕΛ ΤΖΕΜ, με το πιο καλά διατηρημένο αμφιθέατρο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τα σημάδια κάποιων 
επιδρομών κατά καιρούς, είναι αποτυπωμένα πάνω του, αλλά το ξηρό κλίμα το προστάτεψε από την διάβρωση. Συνεχιζουμε για Sousse 
ή Hammamet. Συντομη σταση και αναχωρηση για Τυνιδα. Περιήγηση στην πόλη. Θα  περιπλανηθούμε στην παλιά πόλη (Μεντίνα) με τα 
γραφικά δρομάκια και την πολύβουη Αγορά (Σουκ) με τα μικρά μαγαζάκια γεμάτα με διάφορα σουβενίρ για τις αγορές σας.  
Αναχώρηση για το γραφικό Ανδαλουσιανικό χωριό SIDI BOU SAID μέρος εμπνεύσεως για πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες. 
Απολαύστε τον καφέ ή το τσάι σας από την ΚΑΛΝΤΕΡΑ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο.  



6η μέρα : ΠΕΜΠΤΗ :  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ  
    Πτηση με Aegean στις  01:10 και αφιξη στην Αθηνα 05:00 τοπικη ωρα, με τις καλυτερες αναμνησεις απο το μοναδικο αυτο ταξιδι.  

 

       

           

TIMH  KAT΄  ATOMO  

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 450 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 430 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 550 

 

      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τύνιδα-Αθήνα με Aegean και χειραποσκευη 8 κιλα   
➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν 
➢ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  4*    (HTL  LESQUER  4* ΤΥΝΙΔΑ  &  HTL GOLDEN TULIP RAL EL AIN 4* ΤΟΖΕΡ)   
➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχειο  
➢ ΔΩΡΟ  5 Γεύματα ή δείπνα   
➢ ΔΩΡΟ ολοκληρωμένος γύρος Οάσεων και Ερήμου με  JEEP 4X4   
➢ ΔΩΡΟ Βόλτα με καμήλα στην έρημο της DOUZ, 1 ώρας περίπου 
➢ Τοπικος Αρχηγός – συνοδός 
➢ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης TOUR ΟPERATOR 

      ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
➢ Φόροι αεροδρομίων  και επίναυλος καυσίμων  (150€ ) 

➢ Προσωπικό αντικείμενο κάτω από το κάθισμα στο αεροπλανο, με επιπλέον χρέωση € 30 με επιστροφή & € 60 για βαλίτσα 23 
κιλα με επιστροφή 

➢ Δημοτικοί φόροι πληρωτεοι στο ξενοδοχειο 2-3 ευρω την βραδυα το ατομο 

➢ Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, pcr ή 
rapid test.  

➢ Ασφάλιση & προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών και COVID-19 (€20) 
     ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

• Απαραίτητα νέα διαβατήρια (με 6μηνη ισχύ) 

• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων, ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

• Οι προαιρετικές εκδρομές πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας 

• Ξενοδοχεια :  HTL  BARCELO OCCIDENTAL 4* ΤΥΝΙΔΑ  &  HTL GOLDEN TULIP RAL EL AIN 4* ΤΟΖΕΡ  ή παρομοια  

 

ΠΤΗΣΕΙΣ  AEGEAN 
ΣΑΒΒΑΤΟ   ΑΘΗΝΑ-ΤΥΝΙΔΑ   23:45-23:55 

ΚΑΙ  

ΠΕΜΠΤΗ  ΤΥΝΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ     01:10-05:00 

 

Νέες προϋποθέσεις εισόδου στην Τυνησία από 26/2/2022  

α) Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες άνω των 18 ετών πρέπει:  

να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχήμα εμβολιασμού κατά του covid-19 να υποβληθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά του covid-19 κατά την 
άφιξή τους οι θετικά διαγεγνωσμένοι να αυτο-περιορισθούν για διάστημα 5 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί στις 7 σε περίπτωση εμφάνισης 
συμπτωμάτων 

β) Οι μη εμβολιασμένοι ή οι ταξιδιώτες που έχουν μη ολοκληρωμένο σχήμα εμβολιασμού άνω των 18 ετών πρέπει:  

να παρουσιάσουν αρνητικό στον covid-19 τεστ pcr, το οποίο φέρει qr code, και έχει πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 48 ώρες από την πρώτη 
επιβίβαση. Εναλλακτικά, να παρουσιάσουν αρνητικό στον covid-19 τεστ αντιγόνου (rapid test), ο οποίο φέρει qr code, και έχει πραγματοποιηθεί σε 
λιγότερες από 24 ώρες από την πρώτη επιβίβαση. Να υποβληθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά του covid-19 κατά την άφιξή τους οι θετικά 
διαγεγνωσμένοι να αυτο-περιορισθούν για διάστημα 5 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί στις 7 σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων 

γ) Οι ταξιδιώτες κάτω των 18 ετών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τεστ ανίχνευσης ή εμβολιασμού 



 
 


