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ίδια που φοράτε στην Ελλάδα. Μην ξεχάσετε ακόµα να 
πάρετε µαζί σας ένα πλαστικό αδιάβροχο ή µια µικρή 
σπαστή οµπρέλα για περιπτώσεις ξαφνικής βροχής. 
Γενικά τα ρούχα σας πρέπει να είναι άνετα και πρακτικά 
για να σας εξυπηρετήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
σας.

       ΦΑΓΗΤΟ - ΝΕΡΟ
Το φαγητό στα ξενοδοχεία σας θα είναι συνήθως 
ευρωπαϊκής κουζίνας, αλλά σας συνιστούµε να 
δοκιµάσετε και τις τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως το αρνάκι 
στη στάµνα, το γεµιστό καλαµάρι, το κους-κους, την 
ταζίν, το κοτόπουλο στάµνας κα. Στο νερό χρειάζεται λίγη 
προσοχή γι' αυτό συνιστούµε να πίνετε εµφιαλωµένο. 
Εµβόλια δεν χρειάζονται.

 ΑΓΟΡΕΣ
Τα κυριότερα είδη που µπορείτε να αγοράσετε είναι: 
δερµάτινα (σακάκια, µπουφάν, τσάντες), είδη λαϊκής 
τέχνης, χειροποίητα, ασηµικά, χαλιά. 
Το παζάρι στις τιµές είναι απαραίτητο. Μπορεί να 
µειώσετε το κόστος µέχρι 50%, ανάλογα µε το είδος.

       ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΒΙΖΑ  
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να είναι νέου τύπου και να

έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
εισόδου στην Τυνησία. Τα Ελληνικά διαβατήρια δεν 
χρειάζονται βίζα. Τα διαβατήρια εκδίδονται στα αρµόδια 
αστυνοµικά τµήµατα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα 
πρέπει να συµβουλευτούν την πρεσβεία τους.

 ΝΟΜΙΣΜΑ
Το νόµισµα της Τυνησίας είναι το Δηνάριο και η ισοτιµία 

_~είναι περίπου 1 3  Δηνάρια Τυνησίας. Για την 
τρέχουσα ισοτιµία ενηµερωθείτε από τους ταξιδιωτικούς  
µας συµβούλους.

       ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Η Τυνησία έχει όλο το χρόνο ζεστό κλίµα µε αρκετά 
υψηλές θερµοκρασίες στην έρηµο το καλοκαίρι, αλλά 
και δροσιά στα παράλια της χώρας. Ο χειµώνας είναι 
ελαφρύς µε αραιές βροχοπτώσεις και πολύ ευχάριστο 
κλίµα.

 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
Τα ρούχα που πρέπει να φοράτε στην Τυνησία είναι τα 

για το ταξίδι στη ΤυνησίαΧρήσιµες Πληροφορίες 

Ο επίγειος παράδεισος που µαγεύει όλους όσους θα την επισκεφθούν και ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Μία εκδροµή στην Τυνησία είναι 
ένα πραγµατικό όνειρο! Η απεραντοσύνη της ερήµου, οι οάσεις, ο αρχαίος πολιτισµός και τα µνηµεία του Μωαµεθανισµού και των Αράβων, δίπλα στον 
σύγχρονο πολιτισµό. Xρυσές αµµουδιές, κοσµοπολίτικα θέρετρα, µοντέρνα ξενοδοχεία και υπερσύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις από τη 
µία...σκηνές Βερβερίνων και Τρωγλοδύτες που ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης από την άλλη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τυνησία είναι µία χώρα τόσο δηµοφιλής και ελκυστική για την Ευρώπη. Η Τυνησία είναι µία χώρα µε πολλές συναρπαστικές αντιθέσεις. 
Αντιθέσεις τις οποίες γνωρίζει πολύ καλά το Pyramis Travel, γιατί εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι του διασχίζουν την χώρα από άκρη σ’ άκρη. Γνωρίζουν τα 
πάντα γι' αυτήν. Ακόµα και την γλώσσα της. Επιλέγουν αυστηρά τις προσφερόµενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία, στις ξεναγήσεις, στο καλό φαγητό, στην 
διασκέδαση. Φροντίζουν για τα καλοσχεδιασµένα προγράµµατα συνδυάζοντας την γνώση µε την επιθυµία, την ιστορία µε τον σύγχρονο πολιτισµό. 

Το Pyramis Travel µε την πολύχρονη πείρα του, διατηρεί, την πρωτοπορία στην ποιότητα, την ποικιλία στις εκδροµές του και κατέχει τον µεγαλύτερο αριθµό 
διακίνησης ταξιδιωτών στην Τυνησία. Πρωτοπόροι πάντοτε στις ιδέες και γνώστες της καλής οργάνωσης µε χαµηλό κόστος, σας προτείνουµε εκδροµές µε 
γκρουπ ή µεµονωµένες, σχεδιασµένες ειδικά για εσάς. Γι' αυτό εάν επιθυµείτε πραγµατικά ένα ταξίδι άνετο, ξεκούραστο, διασκεδαστικό, απολαυστικό και 
µορφωτικό συγχρόνως, θυµηθείτε ότι ο έµπειρος ταξιδιώτης πρέπει να διαλέγει σωστά, για να περάσει καλά.
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Τουριστικό παραθαλάσσιο θέ-
ρετρο µε δεκάδες ξενοδοχεία 
όλων των κατηγοριών και 
έντονη δραστηριότητα.

Παραθαλάσσιο χωριουδάκι µε 
ιδιόµορφη αρχιτεκτονική κυ-
κλαδίτικου τύπου που συγκε-
ντρώνει κάθε χρόνο πολλούς 
ξένους και ντόπιους καλλι-
τέχνες.

Δεύτερη σε µέγεθος πόλη της 
Τυνησίας, φηµισµένη για το 
ελαιόλαδό της και το µεγάλο 
τζαµί του 10ου αιώνα µε τον 
τεράστιο µιναρέ.

Μία από τις µεγαλύτερες οάσεις 
της Τυνησίας, γνωστή και ως 
«Πύλη της Ερήµου», όπου 
σχεδόν κάθε εβδοµάδα συγκε-
ντρώνονται νοµάδες για το 
καθιερωµένο παζάρι µε είδη 
λαϊκής τέχνης.

Το µαργαριτάρι του Σαχέλ. Τρίτη 
σε µέγεθος πόλη της Τυνησίας 
µε τζαµιά, κατακόµβες, γραφι-
κή µεντίνα, πανέµορφες παρα-
λίες και ξενοδοχειακά συγκρο-
τήµατα.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα 
ωραιότερα αρχαία Ρωµαϊκά 
αµφιθέατρα του 3ου αιώνα.

Ιερή πόλη, χτισµένη το 671 π.Χ. 
από τον Όκµπα Ιµον Αφάα.
Αξιόλογο τζαµί, το Ζαουΐα Σίντι 
Σάχεµπ και η κρήνη των Αγλα-
βδητών στην είσοδο της πόλης.

Η µοναδική και γραφικότατη 
τρωγλοδυτούπολη της Τυνησί-
ας ενθουσιάζει τους επισκέ-
πτες.

Πρωτεύουσα από τον 10ο αιώνα, 
µε 1,5 εκ. κατοίκους. Η παλιά πόλη 
(Μεντίνα) και τα σουκς Ελ Ατταρίν, 
είναι από τα ωραιότερα. Άλλα 
αξιοθέατα, είναι το Τζαµί Ζιτούνια, 
το πάρκο Μπιλβεντέρ και το 
µουσείο Μπαρντό µε τα µωσαϊκά 

της αρχαίας Καρχηδόνας και της Ντούγκα. 

Οι Ρωµαίοι ονόµάζαν θησαυρό 
την πανέµορφη όαση µε τα πε-
ρισσότερα από 200.000 φοινι-
κόδεντρα και τις 200 πηγές 
στην καρδιά της ερήµου 
Σαχάρας.

Αντίπαλος της Ρώµης, χτίστηκε 
το 814 π.Χ από τους πρώτους 
Φοίνικες αποίκους. 
Αξιόλογος αρχαιολογικός χώ-
ρος µε  µουσείο.A
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Παραθαλάσσιο θέρετρο µε 
υπέροχες παραλίες και πολυ-
τελή ξενοδοχεία, κοντά στην 
Τύνιδα. Ιδανική επιλογή για 
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καθώς & περιη-γήσεις στα πιο 
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Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines
ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 22

   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ !

Γκαμάρθ (2) – Τοζέρ (2) – Ντουζ (1) – Χαμμαμέτ (2)
8 Μέρες – 7 Νύχτες

Δώρο! Βόλτα με καμήλες στην έρημο
Δώρο! Σαφάρι με τζιπ 4 x 4

Δώρο! Δείπνο την τελευταία ημέρα ! 

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 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, 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 3.000 ετών. Ρωµαίοι, 
Άραβες, Τούρκοι, Φοίνικες και τέλος Γάλλοι 
έδωσαν ο καθένας από κάποιο στοιχείο 
πολιτισµού που σήµερα συνθέτει τη 
σύγχρονη Τυνησία.

Ηµέρα 1η:  ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ -
ΓΚΑΜΑΡΘ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο 
όπου θα πάρουµε την απευθείας 
πτήση για Τύνιδα. Άφιξη και στη 
συνέχεια µεταφορά στο 
ξενοδοχείο µας στη Γκαµάρθ, 
παραθαλάσσιο προάστιο της 
Τύνιδα

Ηµέρα 2η:  ΓΚΑΜΑΡΘ - Ξενάγηση στη 
Τύνιδα - Μουσείο Μπαρντό - 
Καρχηδόνα (70 ΧΛΜ)

Πρωινό και η σηµερινή µέρα είναι 
αφιερωµένη για την ξενάγηση στην 
Τύνιδα. Θα ξεκινήσουµε µε την Κάσµπα, 
την παλιά πόλη της Τύνιδας, 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 

Γύρος Οάσεων Τυνησίας

                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

χρωµάτων σε υφάσµατα και 
παραδοσιακά είδη τέχνης. Επίσκεψη στο 

µουσείο Μπαρντό, φηµισµένο για 
τα ψηφιδωτά του & τον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Καρχηδόνας. Το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας 
στη Γκαµάρθ. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

Ηµέρα 3η:  ΓΚΑΜΑΡΘ - Καιρουάν - 
Τοζέρ - Ξενάγηση Πόλης (440 ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για το νότο 
διασχίζοντας τις στέπες της κεντρικής 
Τυνησίας µέσω Γκάφσας. Άφιξη στο 
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. 
Μεταφορά στην Τοζέρ την µεγαλύτερη 
όαση της Τυνησίας και περιήγηση της 
πόλης για να χαρούµε την οµορφιά της. 
Σας προτείνουµε µια βόλτα µε τα παϊτόνiα 

Γκαµάρθ (2) - Τοζέρ (2) - Ντουζ (1) - Χαµµαµέτ (2)
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(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.

Ηµέρα 4η: ΤΟΖΕΡ - Οάσεις Νέφτα - Ταµέρζα & 
Τσεµπίκα - Δώρο! Σαφάρι µε τζιπ 4 Χ 4
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 δούµε 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. 

Ηµέρα 5η: ΤΟΖΕΡ - Κεµπιλί - Σοτ Ελ Τσερίντ - ΝΤΟΥΖ 
(110 ΧΛΜ) - Δώρο! Βόλτα µε καµήλες στην έρηµο
Πρωινό και συνεχίζουµε για τη Ντουζ. Θα περάσουµε από 
την Κεµπιλί που αποτελεί µία από τις παλιότερες οάσεις 
στην Τυνησία και µια από τις κύριες πόλεις στην περιοχή 

της Νεφαζαουά. Απολαµβάνοντας τη 
διαδροµή µέχρι το αλατούχο βαθύπεδο 
Σοτ Ελ Τζερίντ θα κάνουµε στάση για να 
βγάλουµε φωτογραφίες. 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.

Ηµέρα 6η:  ΝΤΟΥΖ - Ματµάτα - Σφαξ - 
Ελ Τζεµ - Σους - Μοναστίρ -
ΧΑΜΜΑΜΕΤ (430 ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Βόρειο 
τµήµα της Τυνησίας. Πρώτος µας σταθµός 
είναι η παγκοσµίως γνωστή πόλη των 
Τρωγλοδυτών, Ματµάτα. 
Θα περιηγηθούµε στα µοναδικά από 
άποψη αρχιτεκτονικής σπίτια. Επόµενη 
µας επίσκεψη µετά από ένα σύντοµο 

πέρασµα από την πόλη Σφαξ, το ξακουστό 
ρωµαϊκό αµφιθέατρο του Ελ Τζεµ, πιο 
καλοδιατηρηµένο και από αυτό της 
Ρώµης. Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε 
στην πιο εξευρωπαϊσµένη πόλη της 
Τυνησίας και γενέτειρα του πρώην 
προέδρου και αναµορφωτή της, Χαµπίµπ 
Μπουργκίµπα, το Μοναστίρ.Θα 
επισκευθούµε το µαυσωλείο του 
Μπουργκίµπα και θα περιπλανηθούµε 
στην παραθαλάσσια ακτή της πόλης. 
Σύντοµες στάσεις στα παραθαλάσσια 
θέρετρα Σους και Πορτ ελ Καντάουι, όπου 

θα επισκεφθούµε τα γραφικά σουκς και 
θα κάνουµε µια σύντοµη στάση για καφέ. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
παραθεριστικό θέρετρο της Χαµµαµέτ και 
το ξενοδοχείο µας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
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Ηµέρα 7η: ΧΑΜΜΑΜΕΤ - Ελεύθερη 
Μέρα
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.

Ηµέρα 8η: XAMMAMET - Σιντ Μπου 
Σαίντ - ΤΥΝΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ (190 ΧΛΜ) - 
Δώρο δείπνο!
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε 
για την Τύνιδα και το κατάλευκο Σιντ 

Μπου Σαίντ που θυµίζει κάτι µεταξύ της 
Αθηναϊκής Πλάκας και των Κυκλαδίτικων 
νησιών. Θα έχουµε χρόνο για ψώνια, 
καφέ- τσάι και φαγητό. Στην συνέχεια θα 
µεταφερθούµε σε 5* ξενοδοχείο, στην 
Γκαµάρθ προκειµένου να σας προσφέ-
ρουµε δείπνο και να χαλαρώσουµε 
απολαµβάνοντας τις παροχές του 
ξενοδοχείου, µέχρι να αναχωρήσουµε για 
το αεροδρόµιο όπου θα πάρουµε τη 
βραδινή πτήση επιστροφής. Άφιξη τα 
ξηµερώµατα της 9ης Μέρας στην Ελλάδα 
γεµάτοι µε ανεξίτηλες µνήµες και εµπει-
ρίες που θα µας συντροφεύουν µια ζωή.

Μπείτε στο www.pyramistravel.gr και 
δείτε όλους τους προορισµούς µας αλλά 
και τις προσφορές που το  Pyramis 
Travel  έχει ετοιµάσει για εσάς. 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ :

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ : Τα 
διαβατήρια θα 
πρέπει να είναι 
νέου τύπου και να
                  έχουν 
ισχύ για 
τουλάχιστον 6 µήνες 
από την ηµεροµηνία 
εισόδου στην 
Τυνησία.

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ
Ι : •Φόροι 
αεροδροµίων 195€
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ :
Σηµ. Για τις 
αναχωρήσεις 
20/05- 20/07 & 
23/08-31/10 
συµπεριλαµβάνεται 
χειραποσκευή 8 
κιλών και δεν 
συµπεριλαµβάνεται 
βαλίτσα 23 κιλών, η 
προσθήκη της είναι 
προαιρετική.
Ενδεικτικό κόστος 
55€ για τις πτήσεις 
Αθήνα – Τύνιδα - 
Αθήνα

Εµβολιασµός Covid19: Βάσει των ταξιδιωτικών οδηγιών από την Τυνησία, επιτρέπεται να εισέλθουν στην χώρα: α) Ταξιδιώτες άνω των 18 ετών: µε Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή PCR test 48ωρών ή Rapid Test 24 ωρών. 
β) Ανήλικοι κάτω των 18 ετών: δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση πιστοποιητικού εφόσον είναι µε την συνοδεία γονέα / κηδεµόνα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας.

Εµβολιασµός Covid19: Βάσει των ταξιδιωτικών οδηγιών από την Τυνησία, επιτρέπεται να εισέλθουν στην χώρα: α) Ταξιδιώτες άνω των 18 ετών: Με Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή PCR test 
48ωρών ή Rapid Test 24 ωρών. β) Ανήλικοι κάτω των 18 ετών: Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση εφόσον είναι µε την συνοδεία γονέα / κηδεµόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας.

 

1/11 - 30/3/2023 Ζητήστε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο

Περιλαµβάνονται
•Αεροπορικά εισιτήρια µε επιστροφή µε Aegean
•1 βαλίτσα 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 
   κιλών ανά επιβάτη (βλ. σηµειώσεις)
•2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* Mouradi ή 
   παρόµοιο στη Γκαµάρθ µε ηµιδιατροφή
•2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* Ksar 
   Rouge στη Τοζέρ ή παρόµοιο µε ηµιδιατροφή
•1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* Mouradi 
   στη Ντουζ ή παρόµοιο µε ηµιδιατροφή
•2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Alhambra 
   Thalasso 5* στη Χαµµαµέτ ή παρόµοιο µε  
   ηµιδιατροφή
•Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω 
   πρόγραµµα
•ΔΩΡΟ! Βόλτα µε καµήλες στην έρηµο!
•ΔΩΡΟ! Σαφάρι µε Jeep 4X4 !
•ΔΩΡΟ! Αποχαιρετιστήριο δείπνο σε 5* ξενοδοχείο!
•Επαγγελµατίες αρχηγοί / συνοδοί
•Όλες οι µεταφορές από και προς τα 
   αεροδρόµια / Ξενοδοχεία εξωτερικού
•Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
•Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαµβάνονται
•Φόροι αεροδροµίων 195 €
•Προαιρετική ασφάλεια Covid 20€ 
•Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς 
   χώρους 25€ (πληρωτέα εκεί) •Ποτά
•Φιλοδωρήµατα 30€ (πληρωτέα εκεί)
•Δηµοτικός φόρος ξενοδοχείων Τυνησίας
•Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται

6

Σηµ. Για τις αναχωρήσεις 20/05- 20/07 & 23/08-31/10 συµπεριλαµβάνεται χειραποσκευή 8 κιλών και δεν συµπεριλαµβάνεται βαλίτσα 23 κιλών, η προσθήκη της είναι προαιρετική. Ενδεικτικό κόστος 55€ για τις πτήσεις 
Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα. 
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Tο ξενοδοχείο βρίσκεται σε λόφο της 
περιοχής της Γκαµάρθ, µε θέα τη 
Μεσόγειο Θάλασσα και τον Κόλπο 
της Τύνιδας. Τα δωµάτια είναι κλιµα-
τιζόµενα και περιλαµβάνουν µίνι 
µπαρ, δορυφορική τηλεόραση και 
µοντέρνο µπάνιο. Διαθέτει εξωτερι-
κή και εσωτερική πισίνα. Επίσης 

Το ξενοδοχείο προσφέρει άνετα δωµά-
τια µε ανατολίτικο σχεδιασµό, όπου οι 
επισκέπτες µπορούν να χαλαρώσουν 
µετά από µια µέρα περιήγησης στα 
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υπάρχει µπαρ µε ζωντανή µουσική 
καθώς και 2 εστιατόρια. Το Le 
Palace απέχει 20 λεπτά οδικώς από 
το Διεθνές Αεροδρόµιο και από το 
κέντρο της πόλης της Τύνιδας. Είναι 
σίγουρο ότι θα απολαύσετε µια 
απαράµιλλη εµπειρία σε αυτό το 
υπέροχο ξενοδοχείο.

αξιοθέατα. Οι παροχές του δωµα-
τίου περιλαµβάνουν ιδιωτικό 
µπάνιο, µίνι ψυγείο και δορυφο-
ρική ΤV. 
Οι ταξιδιώτες µπορούν να δοκι-
µάσουν διεθνείς & τοπικές γεύσεις 
στον µπουφέ του εστιατορίου, να 
απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ ή 
ένα ποτό σε ένα από τα µπαρ του 
ξενοδοχείου. Διαθέτει µεγάλη 
εξωτερική πισίνα, τζακούζι αλλά 
και παιδική πισίνα και χαµάµ.
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Το El Mouradi Tozeur βρίσκεται σε 
µια ιδανική τοποθεσία κοντά στην 
όαση και προσφέρει δωµάτια µε 
εκλεπτυσµένη διακόσµηση και 
πολλές ανέσεις, είναι κλιµατιζό-
µενα µε ιδιωτικό µπάνιο και θέα στο 
φοινικόδασος, στην πισίνα και στον 

κήπο. Διαθέτει εξωτερική και εσω-
τερική πισίνα και υδροµασάζ όπου 
οι επισκέπτες µπορούν να χαλα-
ρώσουν. 
Επίσης µπορούν να δοκιµάσουν τη 
Τυνησιακή και Διεθνή κουζίνα στον 
µπουφέ του εστιατορίου.

Απέχει λιγότερο από 200µ. από µια υπέ-
ροχη ιδιωτική παραλία. Εµπνευσµένο 
από το διάσηµο παλάτι της Αλάµπρα στη 
Γρανάδα µε πινελιές µαυριτανικής και 
ανδαλουσιανής εποχής, βρίσκεται σε 
ιδανική τοποθεσία στο θέρετρο Yasmi-
ne Hammamet. Τα περίπλοκα µαυρι-
τανικά µοτίβα προσδίδουν χαρακτήρα 
και στυλ στα δωµάτιά του και συνδυά-

A
L
H

A
M

B
R

A
 T

H
A

L
A

S
S
O

 5
* 

H
A

M
A

M
M

E
T

ζονται τέλεια µε το εκλεπτυσµένο 
στυλ εξυπηρέτησής του για να σας 
προσφέρουν µια µοναδική και 
συναρπαστική εµπειρία διακο-
πών. ‘Επιλέξτε ένα από τα 8 εστια-
τόρια και µπαρ που σερβίρουν 
φαγητό και ποτά σε διαφορετικές 
εκπληκτικές ατµόσφαιρες, όπως 
διεθνή, µεσογειακή και µαροκινή.

Σηµ. Για τις αναχωρήσεις 20/05- 20/07 & 23/08-31/10 συµπεριλαµβάνεται χειραποσκευή 8 κιλών και δεν συµπεριλαµβάνεται βαλίτσα 23 κιλών, η προσθήκη της είναι προαιρετική.
Ενδεικτικό κόστος 55€ για τις πτήσεις Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα

Εµβολιασµός Covid19: Βάσει των ταξιδιωτικών οδηγιών από την Τυνησία, επιτρέπεται να εισέλθουν στην χώρα: α) Ταξιδιώτες άνω των 18 ετών: Με Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή PCR test 
48ωρών ή Rapid Test 24 ωρών. β) Ανήλικοι κάτω των 18 ετών: Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση εφόσον είναι µε την συνοδεία γονέα / κηδεµόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας.

 

Τα Ξενοδοχεία µας στην Τυνησία

 LE PALACE GAMMARTH

7

Το ξενοδοχείο διαθέτει 140 δωµάτια, 
µε εµβαδό 20 τ.µ περίπου, το κάθε 
standard δωµάτιο. 
Το κτίριο του ξενοδοχείου διαθέτει 
χώρους όπως νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης, 2 υπαίθρια γήπεδα 
τένις και γυµναστήριο. Προσφέρεται 

διασκέδαση για όλες τις ηλικίες µε το 
ξενοδοχείο να διαθέτει εστιατόριο 
και µπαρ/lounge για φαγητό και 
ποτό, καθώς και εξωτερική πισίνα.
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Βρίσκεται κοντά στην όαση φοινικό-
δεντρων και υπόσχεται µια δροσερή 
και άνετη διαµονή στην καρδιά της 
νότιας Τυνησίας. Διαθέτει 141 δωµά-
τια µε κλιµατισµό, θέρµανση, δορυ-
φορική TV, χρηµατοκιβώτιο, στε-
γνωτήρα µαλλιών, µίνι µπαρ και 

RAS EL AIN TOZEUR

βεράντα. Διαθέτει επιπλέον κοµµω-
τήριο, καφέ µπαρ, ντίσκο, εστιατό-
ριο, εξωτερική πισίνα, τζακούζι, 
γυµναστήριο και δωρεάν αθλητικές 
δραστηριότητες. Παρέχονται  θερα-
πείες µασάζ, σπα, σάουνα και παιδι-
κό πρόγραµµα ψυχαγωγίας. 
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Αναχωρήσεις από 10/07 - 04/09
 κάθε Παρασκευή µε ναυλωµένες πτήσεις Pyramis

“Καλωσήλθατε”
στον µαγικό κόσµο του 

                
   Pyramis Travel

Κα
λό

 τα
ξί

δι
...

 π
άν

τα
 κ

αι
...

 π
αν

το
ύ.

 

w
w
w
.p
yr
am

is
tr
av
el
.g
r

γειτονιές του κόσµου! Σας ταξιδεύουµε στις...
ÎåêéíÞóáìå ôo 1978 ìå ðïëý 
ìåñÜêé, äéáó÷ßóáìå ôç ãç 
áð' Üêñç ó’ Üêñç êáé 
óõíå÷ßæïõìå áäéÜêïðá íá 
áíáêáëýðôïõìå ôéò ðéï 
üìïñöåò êáé áðüêñõöåò 
ãùíéÝò ôçò êáé íá 
ó÷åäéÜæïõìå ðñïãñÜììáôá 
áðïêëåéóôéêÜ ãéá óáò. 
Åðåíäýïõìå ìå ðÜèïò óôï 
ôáîßäé ãé’áõôü êáé 
áðïêôÞóáìå ÷éëéÜäåò 
åõ÷áñéóôçìÝíïõò ößëïõò - 
ðåëÜôåò... ÅÓÁÓ!!!  
Aõôïß åßíáé ïé ëüãïé ðïõ ôï 
Pyramis Travel óçìáßíåé, 
ìüíï ðëåïíåêôÞìáôá óôá 
ôáîßäéá óáò.

Åìðåéñßá. Eχουµε πάνω από 45 χρόνια εµπειρία êáé 
ãíþóç, που óáò åîáóöáëßæïõí ôéò êáëýôåñåò ôáîé-
äéùôéêÝò ðñïôÜóåéò .

Åããýçóç. Ôï êáëü ìáò üíïìá, ÷Üñç óôïõò éêáíï-
ðïéçìÝíïõò ìáò ðåëÜôåò, ðïõ åìðéóôåýïíôáé ôéò 
õðçñåóßåò ìáò êáé ìáò áíÝäåéîáí óå Ýíáí áðü ôïõò 
êïñõöáßïõò ôáîéäéùôéêïýò ïñãáíéóìïýò.

ÅîõðçñÝôçóç. ΦéëéêÞ και Üìåóç åîõðçñÝôçóç, 
áðü Üñéóôá åêðáéäåõìÝíï êé åíçìåñùìÝíï ðñïóù-
ðéêü ðïõ åßíáé ðÜíôá óôç äéÜèåóÞ óáò, êáè’üëç ôç 
äéÜñêåéá ôïõ ôáîéäéïý óáò. 

Ðïéüôçôá. Το ποιοτικό έργο µας αντικατοπτρίζει το 
πάθος µας. Η αõóôçñÞ åðéëïãÞ õðçñåóéþí óôá ðïëõ-
Üñéèìá ðñïãñÜììáôá åêäñïìþí - äéáêïðþí, είναι 
προσεκτικά επιλεγµένα και αξιολογηµένα, πάντα µε 
κριτήριο την µέγιστη ικανοποιησή σας .

ÅðéëïãÝò. Εξειδικευµένα τµήµατα µε πολυάριθµα 
προγράµµατα εκδροµών - διακοπών σε όλο το κόσµο 
που ικανοποιούν κάθε απαίτηση σας.

Ïéêïíïìßá. Eßìáóôå éäéáßôåñá áíôáãùíéóôéêïß, 
ðñïóöÝñïõìå ðÜíôá ôçí êáëýôåñç ó÷Ýóç ôéìÞò - 
ðïéüôçôáò, ÷Üñç óôçí ðåßñá ìáò áëëÜ êáé óôéò Üñôéá 
ïñãáíùìÝíåò ó÷Ýóåéò ìáò. 

ÍÝåò ÉäÝåò. Eßìáóôå ðñùôïðüñïé ãéáôß äåí 
óôáìáôÜìå íá âåëôéùíüìáóôå, áíáæçôþíôáò ðÜíôá 
íÝïõò ôüðïõò, äçìéïõñãþíôáò íÝåò åìðåéñßåò êáé 
íÝïõò ôñüðïõò åîõðçñÝôçóçò.

Áîéïðéóôßá. Είµαστε ηγέτες στο κλάδο µας 
έχοντας εξυπηρετήσει εκατοντάδες 
χιλιάδες ευχαριστηµένους ταξιδιώτες, 
έτσι µπορείτε να είστε σίγουροι ότι 
θα απολαύσετε ένα άψογο 
επίπεδο ποιότητας και 
αξιοπιστίας.

Pyramis Travel

“Καλωσήλθατε”

 1 
Νο στις Αραβικές χώρες

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΕΡΜΟΥ 23-25
(2ος όροφος, εντός στοάς) 
10563 Σύνταγµα 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 32 72 200, 
FAX: 210 3232 527
E - mail: info@pyramistravel.gr

YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ, 
3ος όροφος, 546 24  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 288367, 
FAX: 2310 288497
E - mail: skg@pyramistravel.gr 

ΜΗΤΕ Νο 0206Ε60000534400

HATTA

Member of

T R A V E L

Πλήρεις 
Ταξιδιωτικές 
Υπηρεσίες

Πλήρεις 
Ταξιδιωτικές 
Υπηρεσίες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ
www.pyramistravel.gr
ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΑΙΓΥΠΤΟ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ-
ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΜΑΡΟΚΟ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ-
ΣΗΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ-ΧΟΥΡΚΑΝTΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ WWW.PYRAMISTRAVEL.GR
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