
 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ 
 

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. 
  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαβατήριο : 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. 
 
VISA : Για την είσοδο στη Τυνησία δεν απαιτείται VISA, εφόσον διαθέτετε ελληνικό 
διαβατήριο. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερωθείτε από την εκάστοτε Πρεσβεία. 
 
 



 
 
 
Νόμισμα : Το νόμισμα της Τυνησίας είναι το Τυνησιακό δηνάριο , το οποίο υποδιαιρείται σε 
1000 μιλίμ . Η Ισοτιμία ευρώ – Τυνησιακού δηναρίου (TND) είναι μεταβλητή, H σημερινή 
ισοτιμία (06/19) αποτυπώνεται με την ισότητα 1€ = με 3 Τυνησιακά δηνάρια (TND). 
Ενημερωθείτε για τη τρέχουσα ισοτιμία προ της αναχώρησης σας. 
 
Ανταλλαγή Συναλλάγματος : Για να ανταλλάξετε Ευρώ (€) σε Τυνησιακά δηνάρια , σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα ανταλλακτήρια εντός του αερολιμένα Τύνιδας, είτε αυτά 

που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου διαμονής.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορείτε να 
έχετε συναλλαγές με Τυνησιακά δηνάρια εκτός της επικράτειας 
της Τυνησίας. Απαγορεύεται ακόμη και στα duty free (καταστήματα 
αφορολογήτων) του αεροδρομίου της Τύνιδας.  

 
Διατροφή : Συνιστούμε να πίνετε εμφιαλωμένο νερό. Να αποφεύγετε να τρώτε εκτός 
ξενοδοχείου όπως επίσης τα τηγανητά και τα μισοψημένα φαγητά. Αποφεύγετε επίσης το 
γάλα και τα ωμά λαχανικά. Πολλά εστιατόρια στις τουριστικές ζώνες προσφέρουν 
ευρωπαϊκή και τυνησιακή κουζίνα. Στα ξενοδοχεία συνήθως υπάρχει ευρωπαϊκό φαγητό. 

Βάρος - Αποσκευές: Δικαιούστε αποσκευή 23κιλών, και μία χειραποσκευή κατά άτομο. 
Προτείνουμε πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο, να εφαρμόσετε σφιχτά την ετικέτα PYRAMIS 
στην αποσκευή σας, προκειμένου να μπορεί να αναγνωριστεί γρήγορα και εύκολα. 
Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι η χρήση μικρών και ευέλικτων αποσκευών, 
εξοικονομούν χρόνο κατά τις μετακινήσεις σας. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να 
μεταφέρετε οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη, όπλο, ακίνδυνο ή μη, όπλο replica, συστήματα 
αυτοάμυνας αυτοσχέδια ή τυποποιημένα κ.α. 

Ένδυση - Υπόδηση : Το χειμώνα είναι απαραίτητο ένα μπουφάν. Το καλοκαίρι ελαφριά 
ρούχα , γυαλιά ηλίου και καπέλο. Από σεβασμό στη θρησκεία συνίσταται στο δρόμο οι 
γυναίκες να μην είναι προκλητικά ντυμένες.   
  
Ηλεκτρισμός : 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.  
 
Εμβολιασμός : Δεν απαιτείται. 
 
Ώρα : 2 ώρες πίσω το καλοκαίρι και 1 ώρα το χειμώνα. 

 
Χρήσιμα τηλέφωνα : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ (στην Ελλάδα) Τηλ.210 6749791. 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (στην Τυνησία) Τηλ. (002161) 288411 & 288 608 &  288 890. 
 
Β. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 
Αντίπαλος της Ρώμης χτίστηκε το 814 π.Χ. από τους πρώτους Φοίνικες αποίκους. Αξιόλογος 
αρχαιολογικός χώρος με μουσείο. 
 
ΓΚΑΜΠΕΣ 
Παραθαλάσσια όαση με χουρμαδιές και ωραίες παραλίες. 



 
 
 
ΕΛ ΤΖΕΜ 

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

Ιερή πόλη του Ισλάμ, χτισμένη το 671 μ.Χ. από τον Όκμπα Ιμπν Αφάα. Αξιόλογο τζαμί, 
το Ζαουία Σίντι Σάχεμπ και η κρήνη των Αγλαβδιτών στην είσοδο της πόλης. 
 
ΜΑΤΜΑΤΑ 

Η μοναδική και γραφικότατη τρωγλοδυτούπολη της Τυνησίας ενθουσιάζει τους 
επισκέπτες. 
 
ΜΟΝΑΣΤΙΡ 
Η μαγεία της τοποθεσίας και οι ωραιότατες παραλίες κάνουν το Μοναστίρ να είναι το πρώτο 
τουριστικό θέρετρο της Τυνησίας. 

 
ΝΕΦΤΑ 

Όαση της Τζερίντ με 300.000 φοινικόδεντρα και 152 πηγές. 
 
ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥ ΣΑΪΝΤ 

Χωριουδάκι με ιδιόμορφη αρχιτεκτονική κυκλαδίτικου τύπου που συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο πολλούς ξένους και ντόπιους καλλιτέχνες. 
 
ΣΟΥΣ 
Μαργαριτάρι του Σαχέλ. Τρίτη πόλη σε μέγεθος της Τυνησίας. Αξιόλογη και γραφική 
Μεντίνα, τζαμιά και παλιές κατακόμβες. 
 
ΣΦΑΞ 
Δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Τυνησίας, φημισμένη για το ελαιόλαδο της και το μεγάλο τζαμί 
του 10ου αιώνα με τον τεράστιο Μιναρέ. 
 
 

 


