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تقدم  م�شر منوذجاً فريداً لالإ�شتمتاع بالإجازات حيث ت�شكل مزيجاً رائعاً من املعجزات القدمية اخلالدة 
والأ�شالي���ب الع�شري���ة املتقدم���ة، ولذل���ك فهى حتت���ل مكانه مميزة فى ع���امل ال�شياحة، وب�ش���ورة عامة فاإن 
املناطق ال�شياحية مب�شر ميكن تق�شيمها اإىل )وادى النيل، ال�شحراء والواحات،  والبحر الأحمر و�شيناء( 
اأم���ا ال�شف���ر بني ه���ذه املناطق فهو اأمر فى غاية ال�شهولة والي�شر حيث ميكنك اأن تقوم بق�شاء اإجازة جتمع 

بني كل هذه التجارب املختلفة فى رحلة واحدة.
ول���ذا فاإن���ه من الطبيعي اأن يكون البحر الأحمر و�شيناء من اأ�شهر املقا�شد ال�شياحية فى العامل واأ�شرعهم 
من���واً وازده���اراً، ف���اإىل جانب ال�شم�ص ال�شاطعة والرم���ال ال�شاحرة، يوجد اأي�شاً نطاق���اً وا�شعاً من الأن�شطة 
الت���ى ميك���ن اأن متار�شها فهى ت�شتهر عاملياً بالغو�ص والريا�شات البحري���ة والرحالت ال�شحراوية، وت�شلق 

اجلبال، وريا�شة اجلولف، وم�شاهدة املحميات الطبيعية.
وتتمي���ز ه���ذه املنطقة باملن���اخ  املعتدل والنطاق الوا�شع من الأن�شطة املتعددة مما يجعلها مكاناً مميزاً مينح 

�شيوفه فر�شة ل تتوفر فى اي مكان اآخر.

ف���ى  رحل���ة �شهلة وق�ش���رية ت�شتغرق �شاع���ات  قليلة 
بالطائ���رة من اي بل���د عربي اأو اأورب���ي اإىل مقا�شد 
البح���ر الأحم���ر و�شين���اء، ينتقل �شي���وف م�شر من 
احل���رارة ال�شدي���دة اأو ال���رودة القار�ش���ة اإىل من���اخ 
وخالب���ة  فاتن���ة  وطبيع���ة  اجلمي���ع  ينا�ش���ب  رائ���ع 
وملمار�ش���ة  وال�شرتخ���اء،  لال�شتك�ش���اف،  منا�شب���ة 

الأن�شطة حتت املياه اأو على �شطحها.
وتبل���غ م�شاح���ة �شبة جزي���رة �شيناء ح���واىل 61 األف 
ك���م2، اأم���ا حدوده���ا الطبيعية فه���ى قن���اة ال�شوي�ص 
غرب���اً والت���ي تف�ش���ل ق���ارة افريقيا ع���ن ق���ارة اآ�شيا، 
وخلي���ج العقبة �شرق���اً. اأما احلد ال�شم���اىل ال�شرقى 
ال�شري���ط  م���ن  200ك���م  امت���داد  ع���ن  عب���ارة  فه���و 
ال�شاحل���ى للبحر املتو�شط، وه���ى معزولة وحممية 
باجلبال العظيمة املحيطة بها، وو�شط هذه اجلبال 
يوج���د دي���ر �شانت كاترين اأحد اأه���م عوامل اجلذب 
ال�شياحي���ة لزي���ارة ه���ذه املنطق���ة اأما �شاح���ل البحر 
الأحم���ر فهو ميتد من خلي���ج ال�شوي�ص فى ال�شمال 

ال���ذي يط���ل على �شين���اء بينم���ا ميتد �شاح���ل م�شر 
على �شاح���ل البحر الأحمر اإىل احل���دود ال�شودانية 

فى اجلنوب.
وتتمي���ز ال�شح���راء ال�شرقي���ة- الت���ى تنح�ش���ر ب���ني 
بالأودي���ة  الني���ل-  ووادي  الأحم���ر  البح���ر  �شاح���ل 
النح���دار  �شدي���دة  وبالأج���راف  اجلريي���ة اجلاف���ة 
والت���ى مازال���ت غ���ري مكت�شف���ة، اأما البح���ر الأحمر 
نف�ش���ه فتنت�شر فيه ال�شع���ب املرجانية. وفى مناطق 
البح���ر الأحمر و�شيناء ي�شتمتع الأ�شخا�ص املحبني 
لل�شم����ص بالن�شم���ات العليل���ة املنع�ش���ة التى تهب فى 

ال�شيف ال�شاخن.
واإذا نظ���رت  اإىل خريط���ة البح���ر الأحم���ر ومنطقة 
�شين���اء �ش���رتى املياه وه���ى حتت�ش���ن ال�شواطئ على 

م�شافة عدة اأميال.
وفوق كل هذا، يبقى البحر الأحمر حلم لكل هوؤلء 
ال�شائح���ني �شواء كانوا الراغبني فى ال�شرتخاء، اأو 

ال�شتك�شاف، اأو لالإجازات العائلية املثالية.

تتمي���ز منطقة البحر الأحم���ر و�شيناء بالعديد من 
اخليارات والحتم���الت الالنهائية لالأن�شطة التى 
ميكن���ك القيام بها طبق���اأ لل�شكل الذى تريده، فمن 
ب���ني ه���ذه الأن�شط���ة املتنوع���ة ممار�ش���ة واح���دة من 
الريا�شات املائية فى الغردقة، اأو ا�شتك�شاف مناطق 

الغو�ص فى مر�شى علم، اأو زيارة املحمية الطبيعية 
ف���ى راأ�ص حممد،  اأو ال�شتمت���اع باأ�شعة ال�شم�ص فى 
طاب���ا، اأو حت���ى ال�شرتخ���اء ف���ى نويب���ع، ول تن�ش���ى 
�ش���رم ال�شيخ ال�شهرية بلياليها اجلميلة، ودهب ذات 

الهدوء وال�شكون.

م�رحب���ًا ب�ك ف�ى                 البحر الأحمر و�سيناء

 املوقع اجلغرافى

الأن�سطة والرحالت

الأحم���ر و �ش�يناءدليلك اإىل البحر 
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وبالن�شب���ة لبع����ص ال�شائح���ني، فمج���رد ال�شتلق���اء 
ف���ى ال�ش���م�ص وال�ش���رتخاء يعد ج���زءاً اأ�شا�ش���ياً من 

رحلتهم، وهذا هو بال�شبط املكان املنا�شب.
كم���ا �ش���رتى فاإن ه���ذه املياه اجلميل���ة ال�شافية ذات 
الل���ون الكري�شتاىل فى انتظ���ارك لتجذبك بالنزول 
فق���ط  ال�شرتخ���اء  ه���و  هدف���ك  كان  ف���اإذا  اإليه���ا. 
ف�شيك���ون م���ن ال�شع���ب علي���ك اأن تظ���ل جال�شاً على 
ل�شان  داخل املياه وا�شعاً قدميك فيها حيث ت�شاهد 
جمموع���ات م���ن الأ�شم���اك امللون���ة الزاهي���ة ت�شب���ح 
حول���ك، فحتى اإذا كن���ت مل تقوم بالغو�ص من قبل، 
ف�ش���وف جت���رب هذه املرة م���ذاق واإح�شا����ص للغو�ص 
حت���ت املياه حيث �شت�شتمتع بعامل خمتلف و�شت�شعر 

باأنك جزءاً من حياة البحر.

وبالطبع فاإن البحر الأحمر و�شيناء هما من اأ�شهر 
املقا�ش���د ال�شياحي���ة العاملي���ة للغوا�شني املحرتفني 

ذوى اخلرة، وهما اأ�شبه باجلنة للغوا�شني.

كما يوجد اأي�شاً العديد من الأن�شطة  التى ميكنك 
ممار�شتها وت�شكل اكت�شافاً لل�شائحني الذين ياأتون 
لأول م���رة، فبالن�شب���ة لكث���ري م���ن ال�شائح���ني ف���اإن 
الريا�ش���ة والهواء الطلق املفتوح هو جزءاً هاماً من 

رحلتهم بعيداً عن الروتني اململ.

ف���اإن الكثري من حمبى ريا�ش���ة اجلولف يخططون 
اأن  ملمار�ش���ة ه���ذه الريا�ش���ة لأنه���م يعلم���ون جي���داً 
ال�شم�ص �شتكون �شاطعة، حيث تتمتع م�شر بالعديد 
م���ن املالعب الكرى للجول���ف فى منتجعات كثرية 
مث���ل الع���ني ال�شخن���ة، واجلون���ة، والغردق���ة، و�ش���رم 

ال�شيخ، وطابا وغريها.

وبن���اًء ا على نظريات كث���رية فاإن البحر الأحمر قد 
�شم���ى به���ذا ال�ش���م نظ���راً لوج���ود تدريج���ات اللون 
الأحم���ر اجلميل���ة والتى تظه���ر فجاأة عل���ى اجلبال 

واملياه عند �شروق ال�شم�ص وغروبها.

وه����ذه اجلبال الرائعة لي�شت فق����ط للم�شاهدة واإمنا 
ميكن����ك ت�شلقه����ا اأي�ش����اً، ف����اإذا اأردت ذلك و�ش����واء كنت 
مبتدئ����اً اأو خب����رياً ف����اإن هن����اك الكثري م����ن الرحالت 
واملدربني املوجودين خ�شي�شاً من اأجل ت�شلق اجلبال.

وف���ى �شين���اء يوج���د اأمام���ك العدي���د م���ن الفر����ص 
لال�شتمت���اع بامل�شاح���ات الوا�شع���ة �ش���واء م���ن خالل 
رحل���ة للتخيي���م حت���ت النج���وم، اأو رحل���ة مل���دة ي���وم 
وال�شتمت���اع برك���وب اجلم���ال، اأو رك���وب الدراج���ات 
عل���ى اجلب���ال، اأو حت���ى رحلة ف���ى �شي���ارة چيب على 

طريق الكثبان الرميلة واجلبال.

ح���اول اأن ت�شتمت���ع بال�شح���راء و�شكونه���ا ال�شاح���ر، 
اأم���ا ال�شم���اء ف���ى الليل فل���م ي�شبق ل���ك روؤيتها بهذا 
ال�ش���كل اإل ف���ى �شيناء، لذا فاإن م�ش���ر بلد اخليارات 
املتنوع���ة والالنهائي���ة، حي���ث تع���د مناط���ق البح���ر 
الأحم���ر و�شين���اء م���ن املناط���ق ال�شياحي���ة اجلذاب���ة 
والت���ى جتعلك ت�شعر باأن���ك فى بلداً اأخرى خمتلفة 
ع���ن وادى الني���ل،  وعندم���ا تغرب ال�شم����ص  �شتكون 
لدي���ك فر�ش���ة الت�ش���وق ل�شراءاملنتج���ات القطني���ة 
اأي�ش���اً  وميكن���ك  اليدوي���ة،  واملنتج���ات  واجللدي���ة، 
ال�شتمتاع بال�شه���رات الليلية املمتعة فى حد ذاتها، 
وتتن���وع اأ�شع���ار الإقام���ة ف���ى ه���ذه املنطق���ة تنوع���اً 
هائ���اًل، فاخليار اأمامك لك���ى تختار ما بني الإقامة 

املتوا�شعة اإىل اأح�شن واأفخم الفنادق.

م�رحب���ًا ب�ك ف�ى                 البحر الأحمر و�سيناء
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ال�شم����ص  ظ���ل  ف���ى  واإيقاعه���ا  احلي���اة  اأ�شل���وب  اإن 
ال�شاطعة �شوف يدفعك بالتكيف مع اأ�شلوب احلياة 
ف���ى م�ش���ر، فالنا�ص هن���ا ينتظرون غ���روب ال�شم�ص 
ليذهب���وا للت�ش���وق اأو تن���اول الطعام حي���ث ما زالت 
ه���ذه الطريق���ة  هي املثل���ى للحي���اة، وتتميز مناطق 
البح���ر الأحمر و�شيناء بوجود الكث���ري من الأ�شياء 
الت���ى ميكن���ك فعله���ا ف���ى اللي���ل وف���ى اأم���ان و�شالم 
كامل���ني. فاإذا كنت تقوم بالت�شوق فى مركز جتارى 
حديث اأو فى �شوق تقليدية، فاإن للليل مذاقا وجواً 
خمتلف���ني، حي���ث تب���دو املح���الت التجاري���ة وكاأنها 
تت���الألأ فى ظ���الم اللي���ل، و�شوف تالح���ظ التفاوت 
الهائ���ل واملتن���وع ف���ى الأ�شعار مما يوف���ر لك فر�شة 

اأختيار طبقاً لرغباتك واإمكانياتك.

وم���ن اأهم ممي���زات ال�شياحة  فى م�ش���ر هو �شهولة 
اجلم���ع فى زي���ارة واحدة  بني رحل���ة على ال�شاطىء 
ورحل���ة ق�ش���رية لالأهرام���ات ووادى املل���وك، حي���ث 
تنظ���م العدي���د م���ن ال�ش���ركات ال�شياحي���ة رح���الت 
ق�ش���رية بالطائرة تتيح لك الإح�شا�ص بالإ�شرتخاء 
اأم���ام حمام ال�شباح���ة بعد فرتة وجي���زة من روؤيتك 

لتاريخ م�شر وكنوزها الأثرية.

زي���ارة الأدي���رة العظيم���ة ف���ى  اأي�ش���اً  كم���ا ميكن���ك 
�شيناء والتى تعك����ص الروابط الدينية العميقة بني 
الديان���ات ال�شماوية، ويقوم العديد من زوار البحر 
الأحمر و�شيناء فى خالل زيارتهم لأول مرة بو�شع 
قائم���ة طويلة م���ن الأماكن والرام���ج التى يودون 
تنفيذه���ا خالل زياراتهم امل�شتقبلية مل�شر، حيث اأن 

رحلة واحدة مل�شر بالطبع ل تكفى.

جمموعة متنوعة من اخليارات

اإيقاع احلياة



لتناول الطعام فى م�شر متعة كبرية وهناك تنوعاً كبرياً فى املطبخ امل�شري ومهما كان اأ�شلوب الطعام الذى 
تف�شل����ه ف����ى بل����دك �شتجده هن����ا اإىل جانب الطع����ام الإيطاىل، وال�شين����ى، والتايالندى، والهن����دى اأي�شاً مع 
فر�شة تذوق الطعام امل�شرى املميز بالبهارات وتناول الفواكه واخل�شروات الطازجة، واللحوم والأ�شماك.

املطبخ امل�سرى
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يعان���ق ال�شاح���ل ال�شرق���ى مل�ش���ر املطل عل���ى البحر 
الأحم���ر املي���اه الدافئة خلليج ال�شوي����ص املوؤدى اإىل 
قن���اة ال�شوي����ص البوابة امل�شري���ة اإىل اأوروبا، ومتتد 
ه���ذه املنطق���ة من قن���اة ال�شوي����ص اإىل جنوب خليج 
ال�شوي����ص مب�شافة ت�شل اإىل 1500 كم، وقد متيزت 
هذه املنطقة باملياه الدافئة واملناخ املعتدل، والنطاق 
الوا�ش���ع من الأماكن التى ميكنك ا�شتك�شافها، مما 
جعل ه���ذا املكان ميثل نقطة بداي���ة مثالية لهوؤلء 
ال�شي���اح الذي���ن ي���زورون م�شر لأول م���رة، وخا�شة 
لهوؤلء الذي���ن يودون اأن ميزجوا التاريخ والثقافة 

مع املرح وال�شرتخاء على ال�شاطىء.

باأنه���ا الوجه���ة الرئي�شي���ة  وتع���رف ه���ذه املنطق���ة 
ملحب���ى الغو����ص حت���ت املاء، كم���ا اأن منطق���ة البحر 
الأحمر تنمو ب�شرعة واأ�شبحت كاجلنة لل�شائحني 
الباحث���ني عن اجازات ال�شواطىء، واأي�شاً الإجازات 
املتعددة الأن�شطة فى ظل وجود ال�شم�ص ال�شاطعة، 
وعدداً م���ن اأف�شل ال�شواطىء النقي���ة والهادئة فى 

العامل.

وقد مت تطوي���ر العديد من قرى ال�شيد واملوانىء 
ال�شابق���ة ب�ش���كل وا�ش���ع وكب���ري لتخل���ق بذل���ك جنة 
اأي�ش���اً  املنطق���ة  ه���ذه  وتنف���رد  جميل���ة،  �شياحي���ة 
بقربه���ا م���ن ال�شح���راء ال�شرقية والت���ى متتد على 
ط���ول ال�شاح���ل، كم���ا تتواف���ر خط���وط املوا�ش���الت 
اإىل امل���دن الك���رى مثل »القاه���رة والأق�شر« حيث 
الآث���ار  ومع���امل احل�ش���ارة امل�شري���ة القدمي���ة ف���ى 
انتظار ال�شائحني الذين يرغبون فى التعرف على 
التاريخ امل�شرى القدمي قدر امل�شتطاع. كما تتوافر 
املطارات املوجودة على طول �شاحل البحر الأحمر، 
والت���ى تنظ���م رحالت جوية مريح���ة اإىل ومن هذه 
املنطق���ة اإىل كل م���كان ف���ى الع���امل، ولتخلق بذلك 
جم���اًل  ال�شياحي���ة  الوجه���ات  اأك���ر  م���ن  واح���دة 
واإث���ارة ومن���واً مت�شارع���اً. فمن���ذ ب�شع���ة �شنني، كان 
امل�شري���ون وحده���م الذي���ن يقوم���ون بزي���ارة مث���ل 

ه���ذه املنتجعات، اأما الآن فقد اكت�شف ال�شر وا�شبح 
ال�شائحون ياأتون من جميع اأنحاء العامل ليك�شفوا 
هذا اجلزء الناب�ص باحلياة واحليوية من العامل.

فهن���اك كم كب���ري ومذهل م���ن الأ�شالي���ب والطرق 
املتع���ددة الت���ى ميكن���ك اأن تق�ش���ى به���ا وقت���ك على 
�شاح���ل البحر الأحمر ب�شكل ل نظري له فى العامل 
كل���ه، فهناك الغو�ص حتت املياه املذهلة، كما يوجد 
املنتجعات التى توفر مراكز للغو�ص باإدارة املدربني 
املوؤهل���ني والذين هم عل���ى اأعلى م�شتوى من العلم 
واخلرة لدرجة توؤهله من تعليم املبتدئني اأو حتى 
تدري���ب الغوا�شني، اأما معاي���ري الأمان وال�شالمة، 
والهتم���ام بالبيئ���ة الطبيعية هنا فه���ى لها منزلة 
علي���ا، �شي�شع���ر الزائ���رون ب�شع���ادة بالغ���ة من وجود 
مث���ل ه���ذه املراك���ز اخلا�ش���ة بالغو����ص.  وبالن�شب���ة 
فنتائج���ه  املي���اه  حت���ت  الفوتوغراف���ى  للت�شوي���ر 

مذهلة نظراً لأن املياه �شافية ونقية.

وتتمي���ز حي���اة البحر هن���ا بالتن���وع والتع���دد، حيث 
اأنف�شه���م حت���ت  الغوا�ش���ون  يج���د  اأن  املمك���ن  م���ن 
املي���اه بجان���ب اأ�شماك نادرة ورائع���ة فى يوم، ثم مع 
الدولف���ني ال�شقي���ة فى ي���وم اآخر، كما يوج���د اأي�شاً 
ال�شالح���ف البحرية واأ�شم���اك التونة، والق�شريات، 

وال�شمك املهرج، والعديد من املخلوقات الرائعة.

توف���ر منتجعات البحر الأحم���ر كل اأنواع الأن�شطة 
ال�شاطئي���ة، مث���ل رك���وب اجلي���ت �شك���ى، واملراك���ب 
ال�شراعي���ة، والتزحلق على املاء، والإبحار فى املياه، 
وال�شيد، فكل هذا ميثل فقط قدراً �شئياًل من كل 

ما هو ينتظرك هنا لال�شتمتاع به.

بالغ���اً  اهتمام���اً  هن���ا  والفن���ادق  املنتجع���ات  وتهت���م 
براح���ة النزي���ل والعم���ل عل���ى خدمته، حي���ث توفر 
نطاق���اً وا�شع���اً م���ن الرفاهي���ة واخلدمات ب���دءاً من 
الغ���رف املكيف���ة الفخم���ة اإىل قاع���ات ال�شرتخ���اء 

والتدليك.

املي��اه الدافئ��ة، واملن��اخ املعت��دل
اإنتظارك ل�ستك�س��افها واأماكن عديدةف��ى 

�ساحل البحر الأحمر



وتتوف���ر ف���ى كل منتج���ع خيارات متع���ددة لالإقامة 
ف���ى فن���ادق ذات الثالثة والأربع���ة واخلم�شة وحتى 

ال�شتة جنوم حيث لكل منتجع �شحره وفتنته.
فف���ى الإ�شماعيلية ميكنك التن���زه بجانب البحرية 

وم�شاهدة املعامل التاريخية.
اأما اجلونة فى اجلنوب فهى منتجع ترفيهى متكامل 
ينا�شب كل الأ�شخا�ص، والغردقة هى اأ�شهر منتجعات 
البح����ر الأحم����ر، وجت����ذب حمب����ى الغو�����ص م����ن كل 
اأنح����اء الع����امل، وت�شتهر مر�شى عل����م بطبيعتها البكر 
بالإ�شاف����ة اإىل تعدد الأن�شط����ة الرتفيهية، وبالن�شبة 
»لب����ورت غال����ب« فه����ى منتج����ع هائل ف����ى مر�شى علم 
وبه����ا مر�ش����ى بح����رى ويوج����د به����ا املح����ال التجاري����ة 
واملطاع����م واملقاه����ى، بالإ�شاف����ة اإىل اليخ����وت الأنيقة 
ومراكب الغو�ص، اأما املنتجعات الأخرى مثل �شفاجا 

فهى تتميز باملياه الدافئة وال�شياحة العالجية.
وبع����ص املنتجع���ات توف���ر عوام���ل ج���ذب خمتلف���ة 
اأحيان���اً مث���ل الإبح���ار اأو ال�شي���د، واأحيان���اً الت�شوق 
ه���ذه  �شتظ���ل  دائم���اً  ولك���ن  م�شت���وى  اأعل���ى  عل���ى 
ال�شواطىء ذات املياه الفريوزية ال�شفافة، و�شعابها 
املرجانية، واأحيائها املائية بكل مافيها من عجائب 

هى من اأهم عوامل اجلذب.
ب���دون  م�ش���ر  اإىل  زيارت���ك  تكتم���ل  ل���ن  وبالطب���ع 
م�شاه���دة ال�شح���راء ال�شرقي���ة ببهائه���ا و�شحره���ا 

م���ن  الطبيعي���ة  باملع���امل  تتمي���ز  حي���ث  املذهل���ني، 
به���ا  الت���ى يحي���ط  الرم���ال وال�شخ���ور والواح���ات 
اجلب���ال ال�شاهق���ة، حي���ث يتمك���ن ال�شائح���ون م���ن 
زي���ارة الأط���الل القدمي���ة، ولقاء القبائ���ل البدوية 
والتع���رف عل���ى تقاليده���م، �ش���واء ف���ى جمموع���ات 
�شياحي���ة، اأو ف���ى  �شي���ارات الدفع الرباع���ى، اأو حتى 

على درجات نارية فى ال�شحراء.
وهن���اك العدي���د م���ن الرح���الت ال�شحراوي���ة التى 
ميك���ن اأن ينظمه���ا فندقك، حي���ث ميكنك م�شاهدة 
ع�ش���ور  اإىل  ترج���ع  الت���ى  الروماني���ة  الأط���الل 
الإمراطوري���ة الرومانيةوه���ي متت���زج م���ع مناذج 
حديث���ة م���ن ثقاف���ات اأخ���رى كالآث���ار الفرعوني���ة 
حي���ث  ع�ش���ر،  ال�تا�ش���ع  الق���رن  م�شتعم���رات  اإىل 
يوج���د العدي���د م���ن الكن���وز الرائع���ة ف���ى انتظارك 

ل�شتك�شافها.
بال�شتمت���اع  الأحم���ر  للبح���ر  الزائ���ر  ويتمك���ن 
والرتفي���ه عل���ى �شاطئ البح���ر مع القي���ام بزيارات 
جن���وب  ف���ى  الرئي�شي���ة  الأثري���ة  املناط���ق  لأه���م 
م�ش���ر. بالإ�شافة اإىل الرح���الت الرية التى توفر 
م�شاه���دة املناظ���ر الطبيعي���ة رائعة اجلم���ال، وعلى 
�شبي���ل املثال فاإن الطريق من الأق�شر اإىل الغردقة 
ي�شتغ���رق حواىل 4 �شاعات ون�ش���ف بال�شيارة.تنتقل 

بعدها حيث ترى معامل اأعظم ح�شارات التاريخ.

البحر الأحمر
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تعد مدينة الإ�شماعيلية من اأهم مدن منطقة قناة ال�شوي�ص، وهى 
تق����ع على ال�شف����ة الغربي����ة لقناة ال�شوي�����ص، وتبعد ح����واىل 120كم 
ع����ن القاهرة، وتعرف الإ�شماعيلية باأنها مدينة احلدائق والزهور، 
وبني����ت الإ�شماعيلي����ة حول مبنى قناة ال�شوي�����ص نف�شها. ولهذا فاإن 
و�ش����ط املدين����ة يتميز بالطابع املعمارى للقرن التا�ش����ع ع�ش����ر حيث 

يوجد بها العديد من املنازل ذات الطراز الريطانى والفرن�شى.
ول يفوت���ك م�ش���اهدة ال�ش���فن العمالق���ة املحملة بالب�ش���ائع وهى 
تبح���ر ف���ى القن���اة ف���ى م�ش���هد رائ���ع وتع���د الإ�ش���ماعيلية مدين���ة 
املتناق�ش���ات، فيمكن���ك اأن تقوم ببع�ص النزهات الرومان�ش���ية على 
�ش���اطىء القناة، كما ميكنك م�ش���اهدة تاريخ القرن ال�تا�ش���ع ع�ش���ر 
م���ن خالل زي���ارة من���زل فرديناند ديلي�ش���ب�ص الذى ارتبط ا�ش���مه 

بتاريخ �شق قناة ال�شوي�ص.

خليج ال�شوي�ص

الإ�شماعيلية

بحرية التم�شاح )ال�شماعيلية(

الإ�سماعيلية
العني ال�سخنة والزعفرانة

الإ�سماعيلية: مدينة احلدائق والزهور



ه���ل تعل���م؟ اأن الزعفران���ة كان���ت قرية هادئة وق���د اأ�شبحت 
الآن موقع���اً رئي�شي���اً للغو����ص حي���ث ياأت���ى اإليها ال���زوار من 
جميع اأنحاء العامل لال�شتمتاع مبالعب التن�ص، وال�شياحة 
العالجي���ة، واملطاعم، وحمامات ال�شباح���ة، مراكز الغو�ص، 

واملحال التجارية اخلا�شة مبعدات الغو�ص.

وتتميز الزعفرانة بال�شعب الثالثة البكر، وهى مكاناً هائاًل 
لال�شتك�ش����اف حي����ث تعت����ر مياهه����ا الفريوزي����ة ال�شافي����ة 
موطن����اً للعدي����د م����ن الكائن����ات البحري����ة، مث����ل الدلفني، 
وال�شالح����ف البحري����ة، والبارك����ودا، وال�شفن����ج البح����رى، 
واملرجان، ووجود العديد من املنتجعات احلديثة بها يتمكن  
حمب����ى الغو�ص م�شاهدة حطام ال�شفن املنت�شرة على طول 
ال�شاح����ل ق����رب الزعفران����ة، وكان فى ال�شابق يت����م الو�شول 

اإليها عن طريق الإقامة على منت اإحدى بواخر الغو�ص.

هل تعلم؟

�سهولة ال�سفر
ميك���ن الو�شول اإىل ال�شواط���ىء املوجودة على بحرية 
التم�ش���اح ع���ن طريق �شي���ارة اأجرة اأو امل�ش���ى ملدة �شاعة 
فى �شارع الثالثينى، وميكنك تناول الطعام باخلارج، 
الرائ���ع،  امل�شه���د  ذات  ال�شي���د  ق���وارب  م���ن  وبالق���رب 
اجلميل���ة  وال�شواط���ىء  الب�شات���ني  بزي���ارة  القي���ام  اأو 
املوجودة بالن���وادى والفنادق )التى ميكن اأن تت�شمن 
وجب���ات خفيفة وم�شروبات اأو حت���ى ال�شواء( وبع�شها 
يوج���د بها ريا�ش���ة التزحلق على املاء ورك���وب الألواح 

ال�شراعية، اأو حتى مالعب التن�ص.

�شلحفاة )البحر الأحمر(






متت����د العني ال�شخن����ة حلواىل 60كم عل����ى طول �شاحل 
خلي����ج ال�شوي�����ص، وه����ى تع����د اأق����رب منتجع����ات البح����ر 
الأحم����ر ل�ش����كان  القاه����رة، وتعت����ر مق�ش����د �شياح����ى 

ترفيهى للعا�شمة امل�شرية.
وه����ى منا�شب����ة ج����داً له����وؤلء الأ�شخا�����ص الراغبني فى 
ه����ذه  اإىل  الو�ش����ول  ي�شه����ل  حي����ث  م�ش����ر،  ا�شتك�ش����اف 
املنطق����ة بع����د فرتة ق�ش����رية من القي����ادة م����ن القاهرة 
حل����واىل 120كم مما جعله����ا مكاناً مالئم����اً لال�شتمتاع 

بكاًل من اأهرامات القاهرة وال�شواطىء البديعة. 
وتعد بورتو ال�شخنة منطقة جذب �شياحى وهى تتميز 

مبالعب اجلولف وال�شياحة العالجية.

وتتمي���ز الع���ني ال�شخن���ة مبياهه���ا ال�شافي���ة و�شواطئها 
الرملي���ة الناعمة، كما تعد اأي�شاً مركزاً لل�شيد البحرى 
العمي���ق، اأم���ا الزعفران���ة فهى من �شم���ن املواقع العاملية 
الأوىل ف���ى الغو����ص، وه���ى ت�شته���ر بريا�ش���ات الأل���واح 
ال�شراعي���ة والطائ���رات ال�شراعي���ة، ومن الع���ني ال�شخنة 
والزعفرانة ميكن القيام برحالت لزيارة اأديرة ال�شحراء 
ال�شرقي���ة الت���ى تت�شم���ن دي���ر الأنب���ا ب���ول، ودي���ر الأنب���ا 
انطونيو����ص، وال���ذى يعد اأقدم دير ف���ى العامل، فبمجرد 
رحلة ق�شرية من منتجعات ال�شاطىء �شتجد نف�شك عند 
ه���ذه الأدي���رة. وفى هذه الأديرة ميك���ن لل�شياح م�شاهدة 
اللوح���ات اجلداري���ة الت���ى تزي���ن ه���ذه املبان���ى القدمي���ة 

واأي�شاً ال�شتمتاع بالرحالت وبع�ص امل�شاهد الرائعة.

دير الأنبا بول)ال�شحراء ال�شرقية(

العني ال�شخنة
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تعد الجونة منتجعاً �ش���ياحياً حديث���اً حيث تبعد حوالى 25كم 
اإل���ى ال�ش���مال م���ن الغردق���ة، وتوج���د به���ا �ش���بكة متداخلة من 
البحيرات ال�شغيرة والقنوات المائية بحيث تخلق لي�ص فقط 
قطاعاً واحداً من ال�شواطىء الأمامية بل مدينة متكاملة من 
ال�شواط���ىء الجميل���ة والمت�شلة ببع�شها ع���ن طريق الكبارى 
الموجودة  اأعلى المياه الفيروزية ال�شافية، ولهذا ال�شبب فاإن 

الجونة تعتبر »فيني�شيا البحر الأحمر«. فهى ت�شبهها فى �شواطئها الرائعة، وهى بحق منتجع ي�شتمتع فيه 
الزائرون بكل الخدمات وقائمة ل نهائية من المغامرات والمرح، كل هذا فى مناخ ي�شاعد على ال�شترخاء 
والراحة. ويوجد بالجونة �شاطئان رئي�شيان وهما �شاطىء مانجروفى والذى يتميز بالريا�شة والحفالت 
المفتوح���ة وحف���الت ال�شواء، و�شاط���ىء زيتونه والذى يقع على جزيرة م�شتقل���ة بنف�شها حيث يتميز ب�600 
متر من الحواجز المائية الطويلة والتى ت�شل اإلى البحر اأعلى ال�شعب المرجانية. اأما الغو�ص والغط�ص 

باإ�شتخدام اأنبوب حيث توجد مواقع الغو�ص فى منطقة بعيدة عن المناطق ال�شياحية الأخرى.
وقد حافظت مجموعة القوانين المحلية لهذه المنطقة على هذه المواقع، حيث �شت�شعر عند م�شاهدتك 
لبع����ص المناظ���ر البحرية الرائعة كاأن���ك اأول مكت�شف لها، وفى تلك الأماكن المميزة يمكنك اأن ت�شبح مع 
الدولف���ن وال�شالح���ف البحرية، واأن ت�شتك�شف ال�شعب المرجاني���ة، والمخلوقات البحرية التى ت�شكن هذه 
ال�شعب والتى لن تجدها فى اأى مكان اآخر. لهذا فاإن المياه ال�شافية التى تتمتع بها الجونة بالإ�شافة اإلى 
التن���وع الغن���ى ف���ى الحياة المائية قد جعل منه���ا موقعاً هائاًل للت�شوير الفوتوغراف���ى. لذلك من الموؤكد 
اأن���ك �شتح�ش���ل عل���ى مجموعة من اأف�ش���ل ال�شور اإلى جان���ب الذكريات الرائعة من تجرب���ة الغو�ص والتى 
�شتك���ون مختلف���ة عن اأى �شىء اآخر. كما يوجد هناك الظروف المثالي���ة لريا�شة الطيران ال�شراعى، حيث 

يقول الخبراء اأن هذا المكان من اأف�شل الأماكن لهذه الريا�شة فى العالم.
اأما الليالى وال�شهرات فى الجونة فهى متنوعة ومتعددة حيث يوجد �شالت دي�شكو، وبارات كبيرة و�شغيرة، 
بالإ�شاف���ة اإل���ى المطاع���م الت���ى توف���ر الت�شلي���ة حي���ث تق���دم اأطباق���اً من 
جمي���ع اأنحاء العالم، وفيها الأطباق الهندي���ة والتايالندية، والفرن�شية، 
والبلجيكي���ة، وال�شينية، والألمانية، والإيطالي���ة، والبريطانية. لذا فاإن 
الجون���ة تتمت���ع بالليال���ى الراق�ش���ة وال�شاخب���ة، بالإ�شاف���ة اإل���ى الليالى 

الهادئة الرومان�شية الناعمة.
المنطق�ت���ان الرئي�شيت���ان: كف���ر الجون���ة، ومارين���ا اأبو تي���ج، فيوجد بهما 
ال�شواط���ىء، ومقاه���ى  عل���ى  توج���د  الت���ى  والب���ارات  ال�شهي���رة،  الب���ارات 

الكاريوكى، بالإ�شافة اإلى �شالت الدي�شكو المفتوحة.
ويمكن���ك الإ�شتف���ادة بتن���اول الطع���ام ف���ى الخ���ارج وتق���وم بتجرب���ة اأعداد 

مختلفة من المطاعم والأطباق.

ل يفوتك
م�شاه����دة عامل حت����ت املي����اه وخا�شًة 
ف����ى  الأ�شم����اك«  حديق����ة  »حو�����ص 
كف����ر اجلونة والذى يوج����د به عامل 
رائ����ع م����ن الكائن����ات املائية ب����دءاً من 
الأ�شماك امللونة اإىل �شغار التما�شيح، 
حيث ميكن للعائ����الت ق�شاء النهار 
في����ه، وبالن�شب����ة اإىل حمب����ى ريا�ش����ة 
بن����ادى  ف�شي�شتمتع����ون  اجلول����ف 
اجلون����ة للجول����ف حيث يع����د موقعاً 

�شياحياً مميزاً على مدار العام.

مر�شى فى اجلونة

منتجع اجلونة

اجلونة والغردقة
اجلونة »فين�سيا البحر الأحمر«



كان���ت الغردق���ة ف���ى الما�ش���ى مج���رد قري���ة هادئ���ة 
لل�شي���د، ولك���ن على م���دار الثالثين عام���اً الأخيرة 
اأ�شبح���ت اأهم منتجع �شياحى عل���ى البحر الأحمر، 
الخدم���ات  والفن���ادق  ال�شياحي���ة  الق���رى  وتوف���ر 
تخ���دم  والت���ى  المائي���ة  للريا�ش���ات  والت�شهي���الت 
العمي���ق،  الغو����ص  وريا�ش���ة  اليخ���وت،  اأ�شح���اب 
والغو����ص باإ�شتخ���دام اأنب���وب. ه���ذا بالإ�شاف���ة اإل���ى 
يمكن���ك  الت���ى  ال�شافي���ة  ال�شواط���ىء  م���ن  36ك���م 
ال�شترخ���اء عليها قب���ل النزول اإل���ى البحر الأحمر 

لتقوم بمغامرتك فى اكت�شاف الكنوز تحت الماء.
وق���د اأ�شبح���ت الغردق���ة مرك���زاً عالمي���اً للريا�شات 
الأل���واح  عل���ى  الرك���وب  ريا�ش���ة  مث���ل  المائي���ة 
ال�شراعي���ة، والإبح���ار وال�شيد العمي���ق، وال�شباحة، 
ولكن قبل كل ذلك فهى تعد اأف�شل مواقع للغو�ص 
ف���ى العالم كما توج���د اأي�شاً الحدائ���ق تحت المياه 
والت���ى يعي����ص به���ا ت�شكيل���ة متنوع���ة م���ن الأ�شماك 
النادرة فى ال�شعب المرجانية، فاإذا كنت من محبى 

الغو�ص، فاإنك �شتجد مرادك هنا فى الغردقة.
و�ش���واء كن���ت غوا�شاً ذو خب���رة تبحث ع���ن المواقع 
المميزة، اأو غوا�شاً مبتدئاً لأول مرة، فاإن الغردقة 
 IPADI اأم���ا جمعي���ة  تري���ده،  م���ا  كل  ل���ك  توف���ر 
)جمعي���ة معلم���ي ومدرب���ي الغو����ص الإحترافي���ة(، 
ف�شتوف���ر ل���ك مدرب���ى الغو����ص الموؤهلي���ن الذي���ن 

�شيمنحوك كل ما تحتاجه.
وبالن�شب���ة اإلى الأ�شخا�ص الذي���ن يودون ال�شتمتاع 
بم�شاهدة المناظ���ر المذهلة تحت الماء فى البحر 
العمي���ق فيمكنه���م  الغو����ص  تعل���م  ب���دون  الأحم���ر 
ممار�ش���ة الغو����ص باإ�شتخ���دام اأنب���وب وال���ذى يع���د 
الو�ش���ول  يمكن���ك  كم���ا  الغردق���ة،  ف���ى  منت�ش���راً 
اإل���ى العدي���د م���ن الج���زر وال�شع���ب البعي���دة وغي���ر 
الماأهول���ة، لهذا فاإن الغردقة ه���ى كالجنة بالن�شبة 

لأى �شخ�ص مهتم بروعة الغو�ص  تحت المياه.

ف���ى  ال�شاح���رة  الجدي���دة  المناط���ق  توج���د  وكم���ا 
وم�شاه���دة  لزي���ارة  الفر�ش���ة  تف���وت  ل  الغردق���ة، 
وتقدي���ر المناط���ق القديم���ة م���ن المدين���ة حي���ث 
تتمي���ز ب�شحره���ا مثل:ال�شقالة، وال�شه���ار. ، توجد 
بالغردق���ة العدي���د م���ن الفن���ادق الجميل���ة والت���ى 
ال�شحي���ة،  الن���وادى  ب�ش���الت  نزلوؤه���ا  ي�شتمت���ع 
المي���اه،  عل���ى  والتزحل���ق  التدلي���ك،  و�ش���الت 
وللراغبي���ن  ف���ى روؤي���ة الجمال القاب���ع تحت الماء، 
ف���اإن رك���وب الق���ارب الزجاج���ى ال���ذى يغو�ص تحت 

الماء هو اأف�شل طريقة لذلك.

فتى �شغري م�شتعد للغو�ص با�شتخدام اأنبوب

ركوب الألواح ال�شراعية بالغردقة

ال�شهرات فى الغردقة
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جلون
ا الغردقة املركز العاملى للريا�سات املائية

�سهولة ال�سفر

نقطة ال�ستعالمات

مكتب الغردقة:
ت : 0653463221 - فاك�ص : 0653463221
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يع���د كل ما حتتوي���ه الغردقة من اإث���ارة وجمال �شبباً 
كافياً لكى متكث طوياًل فى الغردقة، ولكن ما يحيط 
به���ا  م���ن ال�شح���ارى ال�شا�شع���ة وال�شري���ط ال�شاحلى 
املمت���د، يوف���ران ث���روة هائل���ة م���ن امل�شاه���د الرائع���ة 
والتجارب املده�شة التى جتعلك تعود مرًة اأخرى لكى 

تكت�شف بنف�شك كل هذا اجلمال الرائع.

كما ت�شته���ر م�شر ب�شواطئه���ا ال�شاحرة على طول 
ال�شاح���ل، فهى ت�شته���ر اأي�شاً ب�شحاريه���ا الرائعة، 
لذا فاإن قيامك برحلة من الغردقة اإىل ال�شحراء 
املغام���رات  م���ن  كب���رياً  ل���ك جم���اًل  يفت���ح  �ش���وف 

والتجارب اجلديدة.
وف���ى الغ���رب متت���د اجلب���ال بتكويناته���ا اجلمالية 
على املنظر الطبيع���ى لتخلق م�شهداً رائعاً لغروب 
ال�شم�ص، ويوفر فر�شة ل نظري لها لال�شتك�شاف.

وتعت����ر رحالت الدراج����ات ال�شحراوية اأكر الأن�شطة اإنت�شاراً فى 
املنطق����ة املحيطة بالغردقة.. ولن تخلو حكاياتك من لقاءاتك مع 
الب����دو ف����ى �شحراء م�شرال�شرقي����ة ذات املناظ����ر الطبيعية املتميزة 
بالرمال وال�شخور والواحات واجلبال. وتنظم ال�شركات ال�شياحية 
رح����الت اإىل ال�شحراء ويراعى فى هذه الرحالت اختيارات الأمن 
وال�شالم����ة ومعرفة الجتاهات، حيث �شتق�شى فرتة بعد الظهرية 
عل����ى الرم����ال ال�شحراوية ف����ى قرية بدوي����ة، وهناك �ش����وف تعرف 
الكث����ري ع����ن احلي����اة البدوي����ة، وع����ن ت����راث الب����دو  وتقاليده����م ثم 
�شتقوم بركوب اجلمل لكى تاأخذ جولة فى ال�شحراء، ثم بعد ذلك 
ت�شتمت����ع مب�شه����د غ����روب ال�شم�ص الرائع م����ع تناول وجب����ة الع�شاء 
امل�شوي����ة مب�شاحب����ة املو�شيقى البدوية التقليدي����ة قبل عودتك اإىل 
الفن����دق حت����ت �شوء النج����وم التى لميكن م�شاهدته����ا بهذا ال�شكل 
املبه����ر اإل ف����ى ال�شح����راء، كم����ا ميكن����ك القي����ام بهذه اجل����ولت اإىل 

القرى البدوية فى �شيارة الدفع الرباعى.

منظر اجلبال فى الغردقة

مغامرة ب�شيارة الدفع الرباعى

ال�شاطئ

غروب ال�شم�ص فى الغردقة

الغردقة
الغردقة

ال�سحارى املهيبة



واإذا نظ���رت بعي���داً ع���ن ال�شح���راء، ومن عل���ى ال�شريط 
ال�شاحل���ى �شوف ترى جمموعة من اجلزر التى ميكنك 
اأن ت�شل اإليها برحالت ق�شرية على منت القوارب، حيث 
تتمي���ز كاًل م���ن هذه اجلزر مبزاي���ا خا�شة بها، وت�شتهر 
معظ���م ه���ذه اجل���زر مبواق���ع الغو����ص والت���ى تنا�ش���ب 
جمي���ع امل�شتوي���ات، وتتمي���ز هذه اجل���زر اأي�ش���اً بحوائط 
ال�شعب املرجانية، وامل�شتويات ال�شحلة من املياه بجانب 
امل�شتوي���ات العميق���ة والتى ميكن���ك ا�شتك�شافه���ا، ولهذا 
ل���ن تف���وت اأى فر�شة لال�شتك�ش���اف �شواء كن���ت ممار�شاً 
للغو�ص العمي���ق اأو ممار�شاً للغو�ص باأنبوب، كما تتميز 

هذه اجلزر بالكائنات البحرية املتوفرة  باأعداد كبرية.
اأه���م مواق���ع  م���ن  وتعت���ر جزي���رة جفت���ون واح���دة 
الغو����ص ف���ى رحل���ة الي���وم الواح���د، وه���ذه اجلزي���رة 

تتميز بجمال �شعبها املرجانية.

- متح���ف الغردق���ة: وموج���ود بج���وار فن���دق روي���ال 
لجون.

- مبنى ايجيب بارك: ويقع فى خليج مكادى.
- متحف الرمال: ويقع جنوب الغردقة.

- دولفني وورلد: موجود فى خليج مكادى.
قري���ة  اأم���ام  يق���ع  اكواري���وم:  جرائ���د  معر����ص   -

جماوي�ص.

جن���وب  وف���ى  التاريخي���ة،  بالكن���وز  م�ش���ر  ت�شته���ر 
الغردق���ة واح���دة من هذه الكنوز ، حي���ث يقع »مون�ص 
كالدنيو����ص« وه���ى م�شتعم���رة روماني���ة قدمي���ة كانت 
متخ���ذة كمكان للعق���اب، كما توجد اأي�ش���اً عيون املياه 
ال�شاخن���ة والتى كان���ت م�شتخدمة فى نظام الت�شخني 
حت���ت الأر����ص والت���ى مازال���ت موج���ودة حت���ى الآن، 
بالإ�شاف���ة اإىل بقايا الأحج���ار اجلرانيتية، اإىل جانب 
املع�شك���ر الرومان���ى، واملن���ازل، والور����ص، وا�شطبالت 
اخلي���ول، اأم���ا منج���م اجلراني���ت نف�ش���ه فه���و م���ازال 
موج���وداً حتى الن، كذلك فهو يعد اأكر واأهم موقع 
رومان���ى ف���ى ال�شح���راء ال�شرقية، كم���ا �شتج���د اأي�شاً 

مون�ص بروفيرت�ص )حواىل 40 كم من الغردقة(.
ل�شتك�ش���اف  مثالي���ة  قاع���دة  اأي�ش���اً  الغردق���ة  وتع���د 
املنتجع���ات القريب���ة ف���ى �شفاج���ا، واجلون���ة، وخلي���ج 
مكادى، و�شهل ح�شي�ص، حيث توفر كل هذه املنتجعات 
ال�شواطئ البديعة، ومواقع الغو�ص املمتازة بالإ�شافة 
اإىل الأن�شط���ة املتعددة واملناظ���ر ال�شاحرة. كما يوجد 
مط���ار الغردق���ة ال���دوىل القري���ب وميكن���ك ب�شهول���ة 
ال�شف���ر من���ه اإىل القاه���رة مل�شاه���دة املواق���ع الأثري���ة 
القدمي���ة مث���ل الأهرام���ات اأو اإىل الأق�ش���ر وا�ش���وان  

مل�شاهدة اآثار احل�شارة امل�شرية الرائعة.

مغامرة حتت املاء فى الغردقة

ال�شمك املهرج
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الغ اجل�����زر

املواقع التاريخية ومواقع الغو�س املمتازة

اأهم معامل اجلذب ال�سياحى اجلديدة

نقطة ال�ستعالمات
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يتمي���ز الغو����ص ف���ى �شفاج���ا باأن���ه متن���وع ومث���ري لالهتم���ام، كم���ا 
اأن مواق���ع الغو����ص اآمن���ة، وتوج���د مدار����ص للغو����ص، وال�شائح���ون 
ف���ى �شفاج���ا ميكنه���م اجلمع ب���ني اإج���ازة هادئة عل���ى ال�شاطئ وبني 
فر�شته���م املتاح���ة لتعل���م واكت�ش���اب خ���رة الغو�ص ف���ى واحدة من 

اأف�شل مواقع الغو�ص فى العامل.

?

ال�ش���وداء  الرملي���ة  والكثب���ان  ال�شاف���ى،  بجوه���ا  الم�شه���ورة  �شفاج���ا 
وينابي���ع المي���اه المعدني���ة وال�شياحة ال�شت�شفائية  تبع���د بنحو 53 كم 
اإل���ى الجن���وب م���ن الغردقة، وهى مين���اء بحرى قدي���م وت�شتهر بجوها 

ال�شافي، والكثبان الرملية ال�شوداء، وينابيع المياه المعدنية.
وت�شته���ر المدين���ة نف�شه���ا باأنها منتج���ع لل�شياح���ة ال�شت�شفائية، وهى 
اأي�ش���اً مق�ش���د مف�ش���ل لممار�ش���ى الريا�ش���ات المائي���ة وخا�ش���ة ركوب 
الأل���واح ال�شراعي���ة، والغو�ص العميق، لذا فاإن �شفاجا توفر ال�شترخاء 
المنا�ش���ب لالأ�شخا����ص الذين 
ي���ودون الم�شاركة فى ممار�شة 
الغو����ص وعدد م���ن الريا�شات 
الأخرى خالل النه���ار، واأي�شاً 
حف���الت  يف�شل���ون  للذي���ن 
ال�شاط���ئ بدًل من الذهاب اإلى 

المالهى الليلية الكبيرة.
و تعتب���ر �شفاج���ا مكان���اً مثالياً 
لم�شاهدة المناظ���ر الطبيعية 
المذهل���ة، فاإلى الغ���رب توجد 
بالكن���وز،  المليئ���ة  ال�شح���راء 
البح���ر  يوج���د  ال�ش���رق  واإل���ى 
الأحم���ر الذى ي�ش���م النفائ�ص 

راكب لالألواح ال�شراعيةتحت �شطحه.

�شمكة الراي

موقع غو�ص فى البحر الأحمر

�سف����اج���ا
�سف�اج��ا

مواقع الغو�س الآمنة

ه���ل تعل���م؟ اأن املي���اه البحري���ة املاحلة 
ف���ى �شفاج���ا ق���د جعل���ت منه���ا مدين���ة 
فري���دة حي���ث تتمي���ز مياهها  ب���اأن لها 
اآث���اراً عالجية على الب�ش���رة، فاإن املزج 
بني ال�شم�ص ال�شاطعة، والهواء النقى، 
واملي���اه املاحل���ة ل���ه تاأث���ري كب���ري م���ن 
الناحي���ة العالجي���ة �ش���د العدي���د من 
الأمرا����ص اجللدي���ة مث���ل ال�شدفي���ة، 
منتجع���ات  جت���د  اأن  ميكن���ك  كم���ا 
والعالجي���ة  ال�شت�شفائي���ة  لل�شياح���ة 

املطابقة للمقايي�ص العاملية.

هل تعلم؟



تع���د جزي���رة طوبي���ا جزي���رة رملي���ة �شغ���رية تق���ع ف���ى 
منت�ش���ف خلي���ج �ش���فاجا، وه���ى ت�ش���تهر باأنه���ا وجه���ة 
للرح���الت الت���ى تنظمه���ا فن���ادق ومنتجع���ات �ش���فاجا، 
تعت���ر موقعاً مثالياً لق�شاء يوماً فى البحر على منت 
ق���ارب غو�ص، كما تنظ���م الفنادق ومراك���ز الغو�ص فى 
�شفاج���ا لرحل���ة مل���دة ن�ش���ف 
ي���وم اأو يوم���اً كام���اًل له���ذه 
اجلزي���رة حي���ث تع���د موقعاً 
باأنب���وب،  للغو����ص  رائع���اً 
وم�شاهدة ال�شعب املرجانية 
ف���ى املياه ال�شحل���ة، وت�شمل 
رحل���ة الي���وم الكام���ل تناول 
م���نت  عل���ى  الغ���داء  وجب���ة 
الق���ارب، وا�شتخ���دام معدات 

الغو�ص.

تق���ع راأ�ص اأبو �شوما بعيداً عن خليج �شوما وبالقرب 
من �شفاجا، كم���ا توجد هناك بحرية كبرية وي�شهل 
الو�ش���ول اإىل هذا املوقع م���ن ال�شاطئ حيث مت بناء 
حاج���ز مائ���ي موؤخ���راً يبل���غ طول���ه 300 م���رت، وف���ى 
ه���ذه املنطق���ة توج���د اأ�شم���اك النقلي����ص العمالقة، 
وه���ذا  والخطب���وط،  امله���رج،  وال�شم���ك  واحلب���ار، 
املوقع يوف���ر اأنواعاً �شتى من �شروب املغامرة، حيث 
توج���د املنح���درات الرملي���ة الطويل���ة الت���ى تنح���در 

فجاأة نحو الأعماق

تتمي����ز رح����الت اليوم الواح����د بعيداً ع����ن البحر بطابع 
املغام����رات فى ال�شح����راء، حيث ميكنك ال�شف����ر ب�شيارة 
الدفع الرباعى، اأو ركوب الدراجات البخارية لكى تتمتع 
باملناظر البديعة للرمال وال�شخور، والواحات  واجلبال 
ثم زي����ارة قرية بدوية حيث تقوم بالتنزه فى ال�شحراء 
واأنت علًى ظهر اجلمل، لكى ت�شبح بذلك ذكرى خالدة 
ط����وال حيات����ك و�شتحك����ى ه����ذه التجرب����ة عن����د عودتك 
لب����الدك، و�شت�شتمت����ع اأك����ر بهذه الرحلة عن����د تناولك 
لوجبة ع�شاء م�شوية مب�شاحبة املو�شيقى البدوية قبل 

عودتك بالدراجة البخارية اأو ال�شيارة اإىل �شفاجا.

وه���ذه الرح���الت ق���د ت�شتغ���رق ن�ش���ف ي���وم اأو يوم���اً 
باأكمل���ه، ف���ى كل الفن���ادق املوج���ودة ف���ى �شفاج���ا جت���د 
مراكز الغو�ص والريا�شات املائية والتى تقوم بتاأجري 
مع���دات، وتنظ���م رح���الت للغو����ص، كم���ا يوج���د اأي�شاً 
مراك���ز لالأطف���ال والتى توف���ر املر�شدي���ن املحرتفني 
والذي���ن يقوم���ون بتعلي���م الأطف���ال كيفي���ة ا�شتخدام 
اأنب���وب الغو�ص، والقن���اع، والزعانف، حيث �شتظل فى 

ذاكرتهم طوال حياتهم.





مغامرة بالدراجات البخارية

اأ�شماك ال�شقاق
�شمك املهرج

رحالت املغامرات ذات اليوم الواحد

جزيرة طوبيا

راأ�س اأبو �سوما
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تبع���د الق�ش���ري ح���واىل 85ك���م ع���ن 
جنوب �شفاجا، وهى واحدة من اأقدم 
الأماك���ن الهام���ة ف���ى م�ش���ر، فه���ذه 
الطري���ق  نهاي���ة  عن���د  تق���ع  املدين���ة 
الق�ش���ري ال���ذى يرب���ط ب���ني الني���ل 
والبحر الأحمر، والذى جعلها نقطة 
و�ش���ل هامة ب���ني م�ش���ر والعامل فى 

الأيام ال�شابقة لقناة ال�شوي�ص.

?
و الزائرون الذين يهتمون بالتاريخ القدمي وع�شوره التاريخية 
�ش���وف يج���دون الكث���ري لروؤيت���ه وا�شتك�شاف���ه، مث���ل بقاي���ا املين���اء 
الرومان���ى الق���دمي موي����ص هورمو����ص والذى يبعد ح���واىل 8كم 
فقط عن الق�شري احلالية، وهناك ميكن لل�شائحني اأن ي�شاهدوا 
املبان���ى القدمي���ة للمين���اء، واأي�ش���اً البداع���ات الفني���ة الرومانية 
املنت�ش���رة هن���اك، مم���ا يجعل ه���ذه املنطقة موقع���اً تاريخي���اً نادراً 
فه���م  ل���ذا  املحلي���ون،  وال�ش���كان  ال�شائح���ون  ويحرتم���ه  يق���دره 
يحافظ���ون عليها حت���ى يراها الزوار اجلدد بنف����ص ال�شورة التى 

كانت عليها فى املا�شي.
وميكن���ك اأن ت�شافربالزمن اإىل اأبعد من ذلك، حيث يوجد هناك 
ح���واىل 200 لوح���اً هريوغليفا تزخرف املنح���درات املوجودة عند 
وادى حمام���ات، والتى تربط الق�ش���ري مبدينة  »قفط« على نهر 
الني���ل، ومعظم هذه الألواح عمرها اأربعة اآلف �شنة، وهى ت�شور 
القوارب التقليدية امل�شنوعة من الق�شب وهى ت�شافر فى النيل.

اأ�شماك البحر الأحمرغوا�ص و�شعاب مرجانية )البحر الأحمر(

اأ�شماك القر�ص البي�شاء )البحر الأحمر(

الق���سي���ر
الق�سري: ميناء جتاري تاريخي وقاعدةل�ستك�ساف املنطقة 

هل تعلم؟ عندما حكمت المراطورية 
الروماني���ة م�ش���ر ف���ى املا�ش���ى البعي���د 
كان���ت الق�ش���ري )تع���رف با�ش���م موي����ص 
هورمو�ص( وكانت ميناًء هاماً ومزدحماً، 
وف���ى ع���ام 20 بع���د املي���الد، كان���ت تبحر 
ح���واىل 120 �شفين���ة �شنوي���اً اإىل الهن���د 
حمملة بال�شادرات امل�شرية مثل النبيذ 
امل�ش���رى، والفخ���ار، والزج���اج، واملع���ادن 
النفي�شة نظ���ري الب�شائ���ع الهندية مثل 

احلرير، والتوابل، والأدوية، واللوؤلوؤ.

هل تعلم؟



متاأث����راً  ومظه����راً  طابع����اً  الق�ش����ري  مدين����ة  وحتم����ل 
بالع�ش����ر العثمان����ى، حي����ث توج����د القلع����ة العثماني����ة 
لل�شلطان �شليم والذي فتح م�شر خالل القرن ال� 16.

وتوج���د العدي���د م���ن املبان���ى التاريخي���ة ذات الطراز 
الريطان���ى والفرن�ش���ى  الت���ى ترجع للق���رن ال�تا�شع 
الإ�شالم���ى،  الط���راز  ذات  املبان���ى  جان���ب  اإىل  ع�ش���ر 
والق�ش���ري الآن ذات ال�ش���وارع ال�شيق���ة املليئة باملحال 
التجاري���ة املزين���ة، واملقاه���ى، واملطاع���م الت���ى تق���دم 
منطق���ة  وبالطب���ع  ال�شهي���ة،  البحري���ة  الأطعم���ة 
ال�شواط���ئ والتى اأ�شبحت موؤخراً موطناً للمنتجعات 
الفندقي���ة الفاخ���رة. وبالرغ���م م���ن غناه���ا وتنوعها، 

ف���اإن تاري���خ ه���ذه املنطق���ة ه���و جمرد �شب���ب واحد من الأ�شب���اب املتع���ددة لزيارة ه���ذه املدين���ة الرائعة، فهى 
تع���د واح���دة من اأهم مواق���ع الغو�ص العميق، اأما الفن���ادق ال�شاحلية املوجودة هنا والت���ى ت�شمل املوفنبيك، 
ومنتج���ع �شاط���ئ الفالمنكو، ون���ادى اليوتوبيا، ومنتجع ماجنروڤ، والفان���در، فيوجد بها مواقع الغو�ص، 
حيث ي�شتمتع هناك كاًل من املبتدئني وذووا اخلرة باملنحدرات الرملية وال�شعب املرجانية اجلميلة حتت 

املياه الفريوزية.

تع���د ال�شع���ب املرجانية فى الق�ش���ري متنوعة ب�شكل هائل، فاملخلوقات والكائن���ات البحرية فى هذه املنطقة 
رائع���ة ومذهل���ة حي���ث توج���د اأ�شم���اك الرا����ص، و�شم���ك النقلي����ص، واأ�ش���د البحر، وماع���ز البح���ر، وال�شمك 
ال�شخ���رى، وال�شم���ك البوق���ى، والق�شري���ات الت���ى ت�شك���ن ال�شع���ب، واأ�شم���اك القوبي���ون، كم���ا يوج���د اأي�ش���اً 
القريد����ص، واحلب���ار ف���ى املياه ال�شحلة وعلى الرمال، كمايوجد هناك اأي�ش���اً تنوع هائل فى الأ�شماك حيث 
ت�شم���ل اأ�شماك التون���ة، واملاكريل، و�شمك �شليمان، و�شمك النها�ص، ومن هذا كله يت�شح اأن الق�شري واحدة 

من اأف�شل مواقع الغو�ص فى البحر الأحمر، بل فى العامل كله.

املدين���ة  غ���رب  واإىل  البح���ر،  ع���ن  بعي���داً 
توج���د املزي���د م���ن املغام���رات ف���ى انتظ���ارك 
لال�شتمتاع بها، حيث توجد رحالت ال�شفارى 
ال�شحراوية ب�شيارات الدفع الرباعى اأو ركوب 
الدراج���ات البخاري���ة والتى تاأخ���ذ ال�شائحني 
بامل�شاح���ات  م���روراً  ال�شح���راء  عم���ق  اإىل 
الوا�شعة م���ن الرمال، وال�شخ���ور، والواحات، 
وحتى اجلبال اإىل اأن ي�شلوا اإىل قرية بدوية. 
وهن���ا يرح���ب البدو كث���رياً بال�شي���وف الذين 
�شيقومون بركوب اجلمال وي�شتمتعوا بح�شن 

ال�شيافة البدوية والرتفيه.
وبعي���داً ع���ن الق�ش���ري، وله���وؤلء الأ�شخا����ص 
الذي���ن ي���ودون ال�شتمت���اع باأك���ر ق���در ممكن 
من �شحر م�ش���ر وعظمتها، ميكنهم الو�شول 
ب�شهول���ة اإىل الأق�ش���ر اأو حت���ى اإىل القاه���رة، 
باأنهم���ا مرك���زان للتاري���خ  واملعروف���ان عاملي���اً 
امل�ش���رى الق���دمي، اأم���ا بالق���رب م���ن الق�شري 
فهن���اك بقاي���ا الآثار الروماني���ة وامل�شرية فى 

انتظارك ل�شتك�شافها.
الغو�ص فى البحر الأحمر




تاأثري معمارى قوى

احلياة البحرية الرائعة

املزيد من املغامرات لال�ستمتاع بها
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م���ن مط���ار  بالق���رب  غال���ب  ب���ورت  تق���ع 
مر�شى علم الدوىل حيث ي�شهل الو�شول 
مين���اء  وه���ى  بالطائ���رة،  مبا�ش���رة  اإليه���ا 
جمي���ل يرجع ا�شم���ه اإىل اأ�شطورة قدمية 
وه���و منتج���ع �شياح���ى ي�ش���م العديد من 
الفن���ادق اإىل جانب مارينا ومر�شى لر�شو 

ال�شفن ومدينة �شياحية رائعة.
وتقع بورت غال���ب على بعد خم�ص دقائق 
من مطار مر�شى علم الدويل، وعلى بعد 
�شاعت���ني ون�شف ب���راً عن وادى امللوك فى 

الأق�شر.

يوجد بها مر�شى لليخوت ومنتجع �شياحي ويوجد بها العديد من 
الفن���ادق الفاخ���رة على ال�شاط���ئ والتى تعد مبثابة اجلن���ة بالن�شبة 
وحمب���ى  الغو����ص،  ممار�ش���ة  وحمب���ى  ال�شاطع���ة  ال�شم����ص  ملحب���ى 
ال�شياح���ة ال�شت�شفائي���ة، وكذل���ك لهوؤلء الأ�شخا����ص الذين يودون 

ا�شتك�شاف عجائب م�شر.
اأم���ا املر�شى ف���ى حد ذاتها فهى قلب ومركز ب���ورت غالب، وهى ميناء 
حديث وجمهز لدخول م�شر، حيث ميكن لهذا املر�شى ا�شتيعاب اأكر 
من األف يخت لذلك �شيكون هناك العديد من الأن�شطة التى ميكنك 
ممار�شته���ا ف���ى ب���ورت غال���ب، وفى املي���اه البلوري���ة الرائع���ة املحيطة 

ب�شواطئها.
وميت���د املنتج���ع ال�شياح���ى لبورت غال���ب لأكر م���ن 3.800كم على 
ط���ول اخل���ط ال�شاحلى، وه���و يتمتع مبنطقة و�ش���ط البلد احليوية 
ج���داً حي���ث يوج���د به���ا املتنزه���ات واملح���ال التجاري���ة، واملطاع���م، 

والنوادى الليلية، واملقاهى.
وتط���ل �شب���ه جزي���رة الكورني����ص على املر�ش���ى البح���رى، وهى متتد 
واملطاع���م،  الراقي���ة،  التجاري���ة  املح���ال  م���ن  مي���ل  ن�ش���ف  مل�شاف���ة 
والب���ارات، واملقاه���ى بالإ�شافة اإىل �شال�شل املقاه���ى العاملية، وخلف 

هذه املنطقة توجد ال�شوق التقليدية امل�شرية التى ت�شمى اخلان.

?

ميناء غالب

مين��اء غ��الب

ب���ورت غ��ال��ب
بورت غالب: اأف�سل منتجع حديث

ه����ل تعل����م؟ اأن ا�شط����ورة ب����ورت غال����ب 
تق����ول اأن����ه عند انته����اء الألفية الأوىل 
ببن����اء ه����ذا  �ش����اب يدع����ى غال����ب  ق����ام 
املين����اء بعد قيام مناف�����ص له على قلب 
حبيبت����ه بتنظيم رحالت جتارية ملنعه 
م����ن دخول امليناء، وبع����د بناءه بح�شب 
الأ�شطورة، حاول هذا املناف�ص تدمري 
امليناء حي����ث قام باإر�ش����ال اأ�شطول من 
ال�شفن احلربية ملهاجمة امليناء، ولكن 
اأ�شط����وًل اآخ����ر م����ن ال�شف����ن العمالقة 
ظهر فج����اأة واأرهب ه����وؤلء املهاجمني 
واأر�شله����م بعيداً، تارك����ني ميناء غالب 
ح����راً حي����ث اأ�شبح����ت بعد ذل����ك ميناًء 
مزده����راً للتج����ارة، اأم����ا غال����ب نف�ش����ه 

فقد تزوج من املراأة التى اأحبها.

هل تعلم؟



اإن الرح���الت ال�شحراوي���ة ف���ى بورت غالب، بعيداً ع���ن البحر من املمكن اأن تاأخذ طاب���ع املغامرات والإثارة 
حي���ث ميكنك ال�ش���فر اأما فى �ش���يارة دف���ع رباعى فيمكنك اأن تركب دراجة بخارية اإىل ال�ش���حراء ال�ش���رقية 
لت�ش���تمتع باملناظ���ر الطبيعي���ة ال�ش���احرة للرمال وال�ش���خور والواحات واجلب���ال، وبعد ه���ذه الرحلة املليئة 

بالرهبة والإثارًة.
وبالطب���ع ف���ى خ�ش���م كل ه���ذا الك���م م���ن الأن�شط���ة، �شريغ���ب ال�شي���وف لرهة م���ن الوقت احل�ش���ول على 
ال�شرتخ���اء، وله���ذا ف���اإن ب���ورت غال���ب توف���ر اأي�شاً �ش���الت الن���وادى ال�شحية وحمام���ات البخ���ار لكاًل من 

الرجال والن�شاء لتدليلهم، كما توجد اأي�شاً النزهات بال�شفن البحرية حتت �شوء القمر.

تتمت���ع ب���ورت غال���ب ب�شاطئ���ني رئي�شي���ني، ل���كل منهم���ا �شح���ره الفري���د، 
فال�شاط���ئ اجلنوب���ى يع���د �شاطئ���اً مثالي���اً لل�شباح���ة واملتعة ال�شاطئي���ة، اأما 
ال�شاط���ئ ال�شرقى فهو يتمي���ز باحلواجز التى تو�شل اإىل ال�شعب املرجانية 

املحيطة باملنتجع لذا فهو مثايل للغو�ص.
كم���ا يوجد بالق���رب من بورت غالب ثالثة مواقع غو����ص من اأ�شل اأف�شل 
ع�ش���رة مواق���ع غو����ص ف���ى الع���امل وه���ى جزي���رة الخ���وة، و�شع���ب ديدل�ص، 
واجلزي���رة ال�شخري���ة، كما تع���د هذه املنطقة م���ن اأف�شل مواق���ع م�شاهدة 

الدلفني فى العامل.
وبوج���ودك جن���وب منتجعات البحر الأحمر يعن���ى اأن بورت غالب تقع على 

مقرب���ة م���ن الأق�شر التى يوج���د بها املعابد القدمية واملواق���ع الأثرية ال�شهرية، ونظ���راً للقرب من املطار، 
ميكنك اأن تتجه اإىل اأى وجهة اأخرى فى م�شر مثل القاهرة ثم العودة مرة اأخرى اإىل بورت غالب.

تعتر بورت غالب مكاًنا مثالًيا للراغبني فى اإجازة جتمع 
بني املرح والأن�شطة الرتويجية، وهي توفر قائمة طويلة 
م����ن الريا�ش����ات املائي����ة مث����ل التجدي����ف، ورك����وب الأل����واح 
ورك����وب  والبح����ار،  ال�شراعي����ة،  والطائ����رات  ال�شراعي����ة، 
القوارب، ورك����وب املوتو�شيكل املائى، والتزحلق على املياه، 
والغو�����ص العمي����ق، والت�شوي����ر الفوتوغرافى حت����ت املاء، 
والغو�����ص با�شتخ����دام اأنب����وب، اإىل جانب ال�شي����د العميق، 
ورك����وب القارب املرح على �شكل امل����وزة، ولهذا فاإن ممار�شة 
ه����ذه الأن�شط����ة على ه����ذه املي����اه ال�شافية الزرق����اء للبحر 

الأحمر هو مبثابة حلم فى اجلنة.
وهن���اك اأي�ش���اً الأن�شطة الت���ى ميكن���ك ممار�شتها خارج 
املي���اه مث���ل ركوب اجلم���ال واخلي���ل، ورك���وب الدراجات 

البخاري���ة، ورك���وب العربات اخلفيف���ة املك�شوفة، وت�شلق ال�شخور، كما ميكنك اأي�ش���اً ممار�شة ريا�شة التن�ص، 
وال�شباحة، وركوب الدراجات، والرماية حيث تتاح كل هذه الريا�شات والأن�شطة فى املنتجعات الفندقية.

وت�شم بورت غال���ب نادياً رائعاً لالأطفال، 
لالأطف���ال  دوىل  خمي���م  ب���ه  يق���ام  حي���ث 
متار����ص فيه الرامج والأن�شطة)من �شن 
4: 12 ف���ى املو�شم العادى، ومن �شن 12:2 
ف���ى املو�شم املزدح���م( وينظ���م العديد من 
الأن�شط���ة له���وؤلء الأطف���ال يومي���اً، لك���ى 
يجعلهم من�شغلني و�شعداء فى حني يقوم 

الكبار بال�شتمتاع بوقتهم كما يريدون.

�ب
�ال�

غ��
ت 

�ور
ب���

بورت غالب الطاقة واملرح

نادى الأطفال

رحالت اليوم الواحد اإىل ال�سحراء

�ساطئان رئي�سيان

نقطة ال�ستعالمات
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بينم����ا تع����د م�شر وجهة مف�شلة ملحب����ى الغو�ص الذين ي����وؤدون جتربة �شحر الغو�ص فى مي����اه البحر الأحمر، 
اإل اأن مر�ش����ى عل����م يوج����د بها العديد م����ن مواقع الغو�ص التى ظلت غري مزدحم����ة، ولذلك فهى ت�شمح لرواد 
الإج����ازات باكت�ش����اف قاع البحر وم����ا يوجد به من حطام �شفن، وحوائط ال�شعب املرجاني����ة، وحدائق حتت املاء 

فى هدوء و�شالم.
وت�شته���ر اأه���م مواق���ع الغو����ص فى البحر الأحم���ر بجمالها البكر، وتق���ع الفن�شتون على بع���د 6.5ميل بحري 
م���ن �شاح���ل مر�شى عل���م وهو يعج باحلياة حي���ث توجد به ال�شالح���ف البحرية، واأ�شماك ال�شع���اب، اإىل جانب 
الأوقيانو�ص. اأما �شعاب �شمادى وبيت الدلفني فيقع جنوب �شاحل مر�شى علم وقد �شمى بهذا نظراً لوجود 

قطيع من الدلفني الذى يظهر دوماً هناك. 

البح���ر  منتجع���ات  بقي���ة  مث���ل  ومثل���ه 
الأحم���ر، فقد كان مر�شى علم فى املا�شى 
قرية �شغرية لل�شيد، ثم بعد ان�شاء مطار 
مر�شى عل���م الدوىل حتولت هذه املنطقة 
اإىل موق���ع �شياح���ي، ومن���ذ ه���ذا الوق���ت 
اأ�شبح���ت ه���ذه املنطق���ة واح���دة م���ن م���ن 
اأه���م كن���وز م�ش���ر خا�شة ب���ني الغوا�شني 
الباحث���ني ع���ن وجه���ة جدي���دة للغو����ص 

بعيداً عن الأماكن املعتادة. ال�شمك المراطور

الغوا�شون فى مر�شى علم

م�ر�س�ى ع�ل��م
مر�سى علم: املنتجع الأ�سرع تطورًا

مواقع غو�س غري مزدحمة

يق���ع مر�ش���ى عل���م على بع���د ح���واىل 220كم  
ع���ن جن���وب الغردق���ة، وه���و يعد م���ن �شمن 
تط���وراً  الأحم���ر  البح���ر  منتجع���ات  اأ�ش���رع 
ومن���واً، وي�شتهر بركوب الأل���واح ال�شراعية، 
با�شتخ���دام  والغو����ص  العمي���ق،  والغو����ص 
اأنبوب، وبال�شواط���ئ ذات ال�شم�ص ال�شاطعة، 
ل���ذا ف���اإن ال�شائحني الذين يقوم���ون بزيارة 
مر�شى علم هم من املحظوظني لكت�شافهم 
ه���ذا امل���كان اله���ادئ اجلمي���ل. ويحي���ط ب���ه 
اأ�شج���ار النخي���ل والأ�شج���ار ال�شتوائية مما 
جعل���ه اأ�شب���ه باجلن���ة ال�شتوائي���ة، وقاع���دة 

اأ�شا�شية ل�شت�شكاف ما هو اأبعد من ذلك.

منتجع �شاطئ كهرمانة، مر�شى علم



يعتق���د اأن امل�شري���ني القدم���اء قد قاموا باحلف���ر والتنقيب عن مناج���م الزمرد الأخ�شر ف���ى املناطق اجلبلية 
لل�شح���راء ال�شرقي���ة جن���وب غ���رب مر�ش���ى عل���م، وق���د اأ�شبح���ت مناج���م كليوبات���را وجب���ال الزم���رد )مون����ص 
�شمرجد����ص( م���ن اأ�شه���ر مناجم الزم���رد فى العامل الق���دمي، وقد ا�شتخدم���ت املناجم املوجودة ب���وادى جمال، 
ووادى �شيكيت، ووادى نقر�ص، وجبل زبرا اأثناء الع�شور البطلمية والرومانية، اأما اليوم فمازالت بقايا مناجم 

زبارا و�شيكيت موجودة حتى الآن بالقرب من مر�شى علم، بالإ�شافة اإىل بقايا املعابد والكهوف القدمية.

موقع الغو�ص

اجلمال

علم
سى 

ر�
م

له���ذا ف���اإن امل�شتك�شف���ني املغامري���ن لع���امل حت���ت امل���اء 
�ش���وف يع�شق���ون فك���رة الغو�ص ف���ى الكه���وف والقمم 

والأبراج املوجودة حتت املاء حتى اجلنوب.
لل�شع���ب  حديق���ة  فه���ى  �ش���ول«  »لف���ورى  وبالن�شب���ة 
املرجاني���ة ومتثل موقع���اً هائاًل للغو����ص، وهى عبارة 
ع���ن �شبك���ة م���ن التكوين���ات املرجاني���ة ال�شلب���ة والتى 
�شنعت جمموعة رائعة من ال�شعب حيث ي�شكنها عدد 
متن���وع م���ن اأ�شم���اك الأوقيانو����ص، والدلف���ني وعل���ى 
ال���ر فاإن مر�ش���ى علم تع���د موطناً لع���دد متزايد من 
الفنادق الفاخرة بدءاً من ثالث وحتى خم�ص جنوم.

مغامرة فى ال�سحراء

يف�شل العديد من زوار منتجعات البحر الأحمر اجلمع فى 
رحلته���م بني الإجازة ال�شرتخائية فى البحر الأحمر وبني 
املواق���ع الأثرية مل�شر القدمية واملواقع الفرعونية. لذا فاإن 
الرح���الت املتوجه���ة م���ن مر�شى عل���م اإىل الأق�ش���ر متوفرة 
ع���ن طري���ق احلافل���ة ف���ى خ���الل رحل���ة ق�ش���رية )ت�شتغرق 

حواىل 4 �شاعات من القيادة(.
وت�شتغ���رق الرحلة الأك���ر �شيوعاً اإىل الأق�ش���ر يوماً كاماًل 
حيث تغادر من ال�شباح الباكر، حيث ميكن للزائرين اأي�شاً 
اأن يقوم���وا بق�ش���اء الليل���ة فى الأق�شر ليح�شل���وا على مدة 
زمني���ة اأك���ر ت�شمح لهم مب�شاهدة املعاب���د القدمية واملواقع 
الأثري���ة على مدى يوم���ني. ونظراً لقرب املطار من مر�شى 
عل���م فاإن ذلك يعنى اأن���ه ل يوجد مكان فى م�شر ل ميكنك 
روؤيت���ه، حيث ينظم الرحالت املنتظم���ة وغري املكلفة الثمن 

اإىل القاهرة لتكمل بذلك التجربة امل�شرية.

نقطة ال�ستعالمات

�سهولة ال�سفر
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?

غوا�ص و�شعب مرجانية )البحر الأحمر(

ال�شعاب املرجانية، البحر الأحمر

وادى اجلمال
برني�س وبري �سالتني

وادى اجلمال

برني�ص

يع���د وادى اجلم���ال مبثاب���ة حممي���ة طبيعي���ة 
ف���ى ال�ش���حراء ال�ش���رقية، وتعتر مكان���اً رائعاً 
ل�شتك�ش���اف ال�ش���حراء وملقابل���ة القبائ���ل، من 
�ش���كان املنطق���ة الأ�ش���ليني املقيم���ني ف���ى ه���ذه 

ال�شحراء الوا�شعة على مدى قرون.
وتق���ع ه���ذه املحمية على بعد ح���واىل 40كم من 
مر�ش���ى علم، وتغطى م�ش���احة ح���واىل 100كم2 
والأ�ش���جار  النخي���ل،  بب�ش���اتني  ال�ش���احل  عل���ى 
ال�ش���توائية، وال�ش���واطئ البديع���ة الت���ى تتمي���ز 
بالرمال البي�شاء ال�شافية، اأما بالن�شبة للوادى 
نف�شه فهو جمرى نهرى جاف وعميق و�شخم، 
ويحت���وى هذا املوقع على العديد من العجائب 
الطبيعية والچيولوچية ل�شتك�شافها، وهو يعد 

اأكر ثالث الوديان فى ال�شحراء ال�شرقية.

الع�ش���ور  ف���ى  اأن���ه  تعل���م؟  ه���ل 
القدمية كانت هذه املنطقة جزءاً 
رئي�شي���اً من الطرق التجارية بني 
نه���ر الني���ل وب���ني البح���ر الأحمر 
والع���امل كله، حي���ث مل يكن هناك 
طريق���ة اأخرى لنق���ل الب�شائع اإل 
اإىل  جنوب���اً  الجت���اه  خ���الل  م���ن 
الني���ل ث���م ع���ن طري���ق ال���ر اإىل 
�شواح���ل البح���ر الأحم���ر، وله���ذا 
ال�شبب فاإن ه���ذه املنطقة حتتوى 
الكت�شاف���ات  م���ن  العدي���د  عل���ى 
الأثري���ة القدمي���ة، وت�شم���ل بقايا 
الت���ى  الروماني���ة  املراقب���ة  اأب���راج 
بنيت على طول الطريق التجارى 
البعث���ات  حلماي���ة  خ�شي�ش���اً 

التجارية من النهب وال�شلب.

هل تعلم؟
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ويوج���د به���ا بقاي���ا معبد �شمريامي�ص الذى بن���اه تراجان وتيريو�ص بالقرب من املدين���ة احلديثة. وتوجد 
فى الر بقايا مناجم الزمرد فى وادى �شكيت، التى كانت ت�شتخدم من الع�شور الفرعونية وحتى الع�شور 
الروماني���ة. وميت���د عل���ى ال�شاح���ل اأ�شج���ار املاجن���روف، واخللج���ان البك���ر، واملناط���ق الظليل���ة. وبعي���داً عن 
ال�شاط���ئ، ميكن���ك زي���ارة اجلزيرة النباتي���ة للزبرجد، وهى ظاه���رة چيولوچية ت�شتهر باأنه���ا كانت م�شدراً 
للزبرجد الزيتونى النفي�ص، ومن �شخرة الزبرجد يوجد العديد من املناظر الطبيعية الرائعة للبحريات 
الزرقاء والغنية باحلياة البحرية وتعتر موطناً لعدد من الدلفني، وبينما ت�شتهر برني�ص بال�شيد، فاإنها 

اأي�شاً مكاناً ي�شم اأف�شل مراكز النوادى ال�شحية مب�شر.

تعد بري �شالتني قرية �شغرية تقع على احلدود امل�شرية مع ال�شودان.
وق���د كان���ت ف���ى ال�شاب���ق مين���اًء بحري���اً رئي�شياً، وه���ى ت�شته���ر الآن بقربها من بع����ص مواقع الغو����ص رائعة 
اجلم���ال، وبع����ص منتجع���ات البح���ر الأحمر ال�شمالي���ة ت�شافر اإىل ه���ذه املنطقة مل�شاهدة اجلم���ال الطبيعى 
املوجود حتت املاء هنا، ولأن هذه املناطق تقع باجلنوب بعيدة عن املنتجعات ال�شياحية الكبرية، لذا فيمكن 

للزائرين اأن يجدوا بع�شاً من اأف�شل مواقع الغو�ص فى البحر الأحمر.

خليج لهامى

البحر الأحمر

تني
سال

ري �
 وب

�س
رني

ل ب
جلما

ى ا
واد

برني�س

بري �سالتني

نقطة ال�ستعالمات
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تتمي����ز �شين����اء بالعدي����د م����ن املمي����زات فه����ى تتمت����ع 
مبناخ رائع، ومناظر طبيعية خالبة، و�شعب �شدوق 

ومتعاون ومميزات ثقافية وتاريخية عريقة.
وه���ى منطقة كب���رية من حيث امل�شاح���ة فهى متتد 
م���ن �ش���رم ال�شيخ ف���ى اجلن���وب اإىل العري����ص ورفح 

التى تعد طرفها ال�شماىل على البحر املتو�شط.
ف����ى  الهائ����ل  بالتن����وع  اأي�ش����اً  �شين����اء  تتمي����ز  كم����ا 
الت�شاري�����ص وفى الأن�شطة الت����ى ميكنك ممار�شتها 
هن����اك ك�شائ����ح، ففى نطاق م�شاح����ة �شغرية ميكنك 
م�شاهدة ال�شواطئ البديعة على ال�شريط ال�شاحلى 
اجلب����ال  ذات  املهيب����ة  ال�شح����راء  م�شاه����دة  ث����م 
ال�شاخم����ة، وبالن�شب����ة للحياة الرية فه����ى متنوعة 
وغزي����رة، حي����ث يوجد البح����ر الدافئ ال����ذى يعتر 
موطن����اً لالأ�شماك ذات الأل����وان الزاهية، كما توجد 

احليوانات التى اتخذت من الرية موطناً لها.
ميكنك ممار�شة الغو�ص، وجتربة ركوب الدراجات 
البخاري���ة، ورك���وب اجلم���ال واخلي���ول، اأو الأل���واح 

ال�شراعية بالإ�شافة اإىل العديد من الأن�شطة.
واأي���اً كان ن���وع الإقامة الذى تف�شل���ه اأو ترغب فيه 
ف�شوف جتده هنا فى �شيناء، حيث الفنادق والقرى 

ال�شياحية بجميع م�شتوياتها.

و�شرتى ف���ى ال�شفحات التالية منطق���ة �شيناء بها 
كل الأ�شي���اء الت���ى تنا�ش���ب كل الأ�شخا����ص اأي���ا كان 

الذى تريده اأو ترغب فى م�شاهدته.
و�ش����واء كانت ال�شهرات ال�شاخب���ة واللياىل املتاألقة 
فى �ش���رم ال�شيخ وه���دوء و�شالم ال�شح���راء ف�شوف 

جتد هنا الأف�شل فى انتظارك.
وبالن�شبة لبع�ص الأ�شخا�ص، فاإن ممار�شة الغو�ص 
هنا هى اأول ما يخطر فى الذهن ولأ�شباب عديدة.

فالعدي���د م���ن اخل���راء يوؤك���دون اأن �شين���اء اأف�شل 
مواق���ع الغو����ص ف���ى الع���امل، وه���ى كذل���ك مكان���اً 

مثالياً لكى تتعلم الغو�ص كمبتدئ.
فالعدي���د م���ن اخل���رات والتج���ارب الت���ى تكت�شبها 
وتعي�شه���ا هنا �شوف تبقى فى ذاكرتك طوياًل حتى 

بعد رجوعك اإىل ديارك.
واليوم العادى فى احلياة الروتينية اليومية �شوف 
يتح���ول اإىل ي���وم متمي���ز، حي���ث �شت�شتمت���ع بركوب 
ال�شحراوي���ة،  الأودي���ة  ف���ى  البخاري���ة  الدراج���ات 
و�ش���رتى الأ�شم���اك اجلميلة عن ق���رب، و�شت�شتمتع 
مب�شاه���دة اأحل���ى مناظ���ر ال�ش���روق والغ���روب ف���ى 

العامل كله.

اإذا �شئ���ل فري���ق م���ن خ���راء ال�شياحة عن امل���كان املثاىل لق�ش���اء اأجازة 
رائعة فاإن الإجابة على الأرجح �شتكون �شيناء.

�شيناء

�س�ي�ن����اء



تع���د راأ�ص �شدر وجهة �شياحي���ة متميزة مطلة على 
خليج ال�شوي����ص، وهى تنمو �شريعاً لت�شبح منتجعاً 
�شاطئي���اً رئي�شي���اً عاملي���اً. ومتتد راأ����ص �شدر حلواىل 

95كم على طول �شاحل �شيناء.
وتنق�شم هذه املنطقة اإىل راأ�ص �شدر ال�شمالية حيث 
تتمي���ز باملراك���ز ال�شياحي���ة فى راأ����ص م�شلة، وعيون 
مو�ش���ى، وراأ�ص دهي�شا، وراأ����ص �شدر اجلنوبية التى 

ت�شم راأ�ص مطارمة، والنخيلة، وراأ�ص ملعب.
وقد بداأ منتجع راأ�ص �شدر كمدينة �شاحلية هادئة، 
اأما اليوم فهى توفر اخلدمات ال�شياحية على مدار 
الع���ام، وميك���ن للم���رء ال�شتمت���اع برك���وب الأل���واح 
وممار�ش���ة  ال�شراعي���ة،  والطائ���رات  ال�شراعي���ة، 
العدي���د من الأن�شط���ة املتنوعة املتعلق���ة بال�شاطئ، 
الإ�شتمت���اع بزي���ارة املع���امل التاريخي���ة امل�شرية من 

خالل زيارة املواقع الأثرية القريبة.
وتنف���رد ه���ذه املنطق���ة املتمي���زة بوج���ود ع���دد م���ن 
امل�شاه���د الطبيعي���ة املتنوع���ة وغ���ري املوج���ودة ف���ى 

اأى موق���ع اآخر، حي���ث توجد املناط���ق ال�شحراوية، 
احلي���اة  ذات  الأودي���ة  اإىل  بالإ�شاف���ة  واجلب���ال، 
املي���اه  بعي���ون  ت�شته���ر  وه���ى  اجلميل���ة،  النباتي���ة 
حمام���ات  مث���ل  العالجي���ة  الآث���ار  ذات  الطبيعي���ة 
فرع���ون وعي���ون مو�ش���ى، وتع���د هذه املنطق���ة غنية 
بالنبات���ات ال�شحراوي���ة والأع�ش���اب، وه���ى موط���ن 
للعدي���د من الأ�شم���اك النادرة. لذا ف���اإن راأ�ص �شدر 
تع���د مبثاب���ة قاع���دة اأ�شا�شي���ة لال�شتك�ش���اف، حي���ث 
قلع���ة  مث���ل  ال�شياحي���ة  اجل���ذب  مبناط���ق  تتمي���ز 

اجلندى التى يبلغ عمرها حواىل 800 عام.

الأحياء املائية فى البحر الأحمر

?

راأ�س �سدر: منتجع ينمو �سريعًا

�اء
�ن���

���ي�
�س�

ه���ل تعل���م؟ اأن حمام���ات فرع���ون« ه���ى العي���ون املائية 
الكريتية التى تتميز بال�شياحة العالجية، وعني اأبو 
مورير وهى عني مائية بديعة املنظر حيث حتيط بها 

اأ�شجار النخيل.

هل تعلم؟
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"راأ����ص حمم���د" حممي���ة طبيعي���ة تبلغ م�شاحتها نحو 480كم2 وتقع فى راأ�ص �شب���ه جزيرة �شيناء، وهى تبعد 
نحو حواىل 20كم عن �شرم ال�شيخ.

وتتمي���ز باملناظ���ر الطبيعية املذهلة املطلة على البحر الأحمر مما يعطيها اأهمية ا�شرتاتيجية  كبرية على مدى 
التاريخ، وهى اليوم حممية طبيعية رائعة حلماية احلياة البحرية واحلياة الرية اأي�شاً وبالجتاه نحو اجلنوب 
قلياًل يوجد منتجع �شرم ال�شيخ،  فاإن زيارة تلك املنطقة  ي�شيف اإىل رحلتك �شحر من نوع اخر  وخا�شة  لهوؤلء 
الأ�شخا����ص املهتم���ني باجلم���ال الطبيع���ى املتنوع وال���ذى يوجد داخل ه���ذه املنطقة وحولها عل���ى البحر الأحمر، 
ونظ���راً حلظ���ر بن���اء اأى ن���وع م���ن املبانى فى ه���ذه املنطقة، فق���د احتفظت راأ�ص حمم���د بجمالها اخلال���د وبيئتها 
الطبيعي���ة البك���ر. اأما بالن�شبة ملمار�شى الغو�ص العميق والغو�ص باأنبوب، فهذه املنطقة مبثابةجنة على الأر�ص، 
حي���ث يوج���د ما يزيد ع���ن 220 نوع من ال�شعب املوجودة فى حممية راأ�ص حممد، والعديد من الكائنات البحرية 
م���ن اأ�شم���اك باأن���واع واألوان رائعة وجنوم البح���ر وقنافد البحر والرخويات والق�شري���ات، وبالإ�شافة اإىل كل هذه 

العجائب الطبيعية، كما اأن هذه املنطقة تعد مهمة ا�شرتاتيجياً نظراً لقربها من قناة ال�شوي�ص.

يعد الغو�ص اأهم عوامل اجلذب ال�شياحية الهامة لراأ�ص حممد نظراً لطبيعتها الفريدة فى �شبه اجلزيرة، 
ل���ذا بالن�شب���ة له���وؤلء الأ�شخا�ص املهتم���ني با�شتك�شاف عامل حتت امل���اء، فاإن نزهات الغو����ص �شتكون مثالية 

لهم، حيث �شتتجه اإىل اأهم مواقع الغو�ص املوجودة فى راأ�ص حممد وفى املنطقة املحيطة بها.
اأم���ا املواق���ع الرئي�شي���ة للغو�ص فى راأ�ص حممد فه���ى �شعاب القر�ص، و�شعاب يولن���دا، وهما �شعاب مرجانية 
متت���د ملئ���ات من الأمتار حتت �شطح املاء، وهذه املواقع تعتر مناطق غو�ص متقدمة للغوا�شني املحرتفني 

وذوى اخلرة، والذين �شيقبلون هذا التحدى امللئ بالكت�شافات املذهلة.
وبالن�شبة ل�شعاب القر�ص، فكما ي�شري ال�شم هى موطناً لأ�شماك اأبو مطرقة، واأ�شماك القر�ص ذات الروؤو�ص 
البي�ش���اء اأو الرمادي���ة، وللعديد م���ن الأ�شماك البحرية مثل اأ�شماك الباراك���ودا، واأ�شماك التونة ال�شخمة، 

كما توجد مناطق مزدحمة ب�شقيق البحر وال�شمك املهرج.
اأم���ا �شع���اب يولندا، فريج���ع ت�شميتها اإىل حطام ال�شفين���ة احلربية يولندا، والذى م���ازال جزءاً منها ميكن 

الغو�ص فيه حتى اليوم، ومازالت بع�ص احلاويات من املراكب املنت�شرة توفر مواقع رائعة للغو�ص.

راأ�س حممد
املحمية الطبيعية

الأماكن الرئي�سية

بحرية ماحلة بالقرب من حممية راأ�ص حممد

ل يفوتك
ل يفوت���ك مواق���ع الغو����ص الأخ���رى مث���ل مدينة �شقي���ق البحر، ومرق���ب القر�ص، وحديق���ة ايل، ومم���ر اأ�شماك جاك، 
والب���دلء، حي���ث توج���د بع�ص املواقع التى تنا�شب الغو����ص با�شتخدام اأنبوب، والغوا�ش���ني املبتدئني، كما يوجد بع�ص 
املواق���ع الأخ���رى املنا�شب���ة للغوا�شني ذوى اخل���رة وامل�شتوى املتقدم، و�شتق���وم مدار�ص الغو�ص وال�ش���ركات ال�شياحية 

باقرتاح مواقع الغو�ص التى تنا�شب م�شتوى كل �شائح.
وميكنك على الر ا�شتك�شاف ال�شحراء، واأن تقوم بزيارة قرى البدو التقليدية حيث كانت هذه املنطقة وطناً لأجداداهم.



.
�شعاب يولندا، راأ�ص حممد

راأ�ص حممد

اأ�شماك البحر الأحمر

مد
حم

�س 
راأ

نقطة ال�ستعالمات

هل تعلم؟ اأن مركز الزائرين املوجود فى راأ�ص حممد يقدم 
ج���ودة عالية كما اأنه يع���زز زيارت���ك اإىل املنطقة بالإ�شافة 

اإىل اأنه م�شدراً عظيماً للمعلومات.
تعت���ر ال�شع���ب املرجانية املوجودة ف���ى راأ�ص حممد اأف�شل 
ال�شع���اب املرجانية على امل�شتوى العامل���ى، وهذا كله بف�شل 
قوان���ني املحمي���ة الطبيعية والتى قامت بحظ���ر البناء فى 
هذه املنطقة للحفاظ على النظام البيئى لل�شعب املرجانية 
عل���ى ال�شحراء، وعلى الرغم م���ن اختالفهم، فاإن املناطق 
ال�شحراوية وعامل حتت املاء يعتران جزءاً من نظام بيئى 

واحد حيث يعتمد كاًل منهما على الآخر من اأجل البقاء.
وميكن���ك مالحظة القوان���ني ال�شارمة فى ه���ذه املحمية، 
والت���ى ين�ش���ب معظمه���ا ف���ى مب���داأ واح���د وه���و اح���رتام 
الطبيع���ة من حولك، وعدم اأخذ اأى �شئ معك، وعدم ترك 

اأى �شئ وراءك.
وتع���د راأ�ص حممد اأق���رب مياه ا�شتوائي���ة اإىل اأوروبا، حيث 
ت�شتغ���رق الرحل���ة اجلوي���ة ح���واىل ب�ش���ع �شاع���ات قليل���ة 

للو�شول اإليها من اأى مكان على القارة.
وعلى الرغم من اأن الكثري من النا�ص يتخيلون ال�شحراء 
على اأنها اأر�شاً جرداء، اإل اأن املناطق ال�شحراوية فى راأ�ص 
حممد غنية باأعداد كبرية متنوعة من الثدييات، والطيور، 
والزواح���ف، واحل�شرات، اأما احلياة النباتية فهى غنية فى 
بع����ص الأج���زاء حيث توج���د غاب���ات الأ�شج���ار ال�شتوائية 
)املاجنروف( والنباتات الغريب���ة واملثرية لالهتمام والتى 
تط���ورت عل���ى م���دى مالي���ني ال�شن���ني لتعي����ص ف���ى ه���ذه 
الظ���روف ال�شحراوي���ة القا�شي���ة، لذا فيمكن���ك ال�شتمتاع 
�شياح���ى ذو خ���رة  به���ا مر�ش���د  الت���ى يتواج���د  بالرحل���ة 

لت�شتك�شف العجائب املخفية لهذه ال�شحراء.
وله���ذا، فاإن البيولوچيني البحري���ني العامليني، وممار�شى 
اأنف�شه���م  الغو����ص العمي���ق املو�شم���ني، وحت���ى امل�شري���ني 

يعترون راأ�ص حممد مكاناً يجب روؤيته لت�شديقه.
ولأمن���ك ول�شالمت���ك، يجب حمل جواز �شف���رك معك فى 

هذه املنطقة.

ميك���ن الو�شول ب�شهول���ة اإىل مواقع الغو�ص فى راأ�ص هل تعلم؟
حممد عن طريق البواخر املحلية من �شرم ال�شيخ اأو 
خلي���ج نعمة، والبع����ص الآخر ميكن الو�شول اإليه عن 
طري���ق ال�شباح���ة من ال�شاط���ئ. ومن اله���ام اأن تختار 
مر�ش���دي غو�ص موؤهلني حي���ث �شت�شمن بذلك لي�ص 
فق���ط �شالم���ة ال�شائحني فى املياه، لك���ن عدم امل�شا�ص 

بالبيئة البحرية املحمية.

�سهولة ال�سفر
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�شرم ال�شيخ ه���ى منتجع �شخم وملئ 
بال�شي���اح على مدار الع���ام حيث يكون 
جوه���ا ح���اراً وم�شم�ش���اً ف���ى ال�شي���ف، 
ودافئ���اً بل رائعاً فى ال�شتاء فى الوقت 
ال���ذى يك���ون في���ه ال�شت���اء ف���ى امل���دن 

الأوروبية يبعث على الكتئاب.
وال�ش���ئ العظيم حقاً ف���ى �شرم ال�شيخ 
ه���و اأن���ه مهم���ا كان ه���ذا ال�ش���ئ الذى 
تبحث عنه فى اجازتك ف�شوف جتده 
الطبيع���ى  اجلم���ال  كان  �ش���واء  هن���ا، 
لل���ر والبح���ر، و�ش���واء كان ال�شم����ص 
الليلي���ة  وال�شه���رات  وال�شرتخ���اء 
املليئ���ة بالطاق���ة واملرح والت���ى تعتر 

الأف�شل فى العامل.
م����ن منطق����ة  املنطق����ة  ه����ذه  وتتك����ون 
و�ش����ط البلد ب�شرم املي����اة، وخليج نعمة 
املزدح����م، وخلي����ج القر�����ص البعي����د عن 
ه����ى  ال�شي����خ  �ش����رم  وتعت����ر  ال�شاح����ل، 
املنتج����ع الأك����ر �شه����رة ف����ى جن����وب �شين����اء، وقاع����دة اأ�شا�شية 
ينطل����ق منه����ا م�شتك�شف����وا ه����ذه املنطق����ة من حي����ث ال�شريط 
ال�شاحل����ى الرائع، وال�شح����راء الوعرة، حيث ميكنك ممار�شة 
الغو�����ص اأو حت����ى التبدي����ل برجليك فى مي����اه البحر الأحمر 

فى راأ�ص اأم �شيد، وخليج ال�شيد وم�شيق تريان.
وتتميز املنطقة مبواقع الغو�ص الرائعة والتى اأعطت لهذه 
املياه �شهرتها العاملية كاأف�شل مواقع الغو�ص فى العامل كما 
يقول اخلراء، ولهذا فاإن نوعية وجودة مواقع الغو�ص هنا 

رائعة، �شفن الغو�ص واملدربني املتميزين.
وميكن���ك اأن تق���وم برحلة عل���ى ظهر اجلمل لزي���ارة القرى 
البدوي���ة، والواح���ات الرائع���ة، وغابات املاجن���روف فى نبق، 
واأن تقي���م ف���ى �ش���رم، حي���ث تقوم بتجرب���ة الأطب���اق العاملية 
ف���ى اأحد املطاعم املطلة على ال�شاطئ، والرق�ص فى  اإحدى 

�شالت الدي�شكو واملالهى الليلية.

الغوا�شون فى البحر الأحمر

�س���رم ال�س�ي�خ
وخ�لي�ج نعم�ة

�شرم ال�شيخ

ل يفوتك
ل يفوتك حتى اإذا كنت قادماً من كوكب اآخر، 
ف�ش���وف تكت�شف �شريعاً اأن عامل حتت املاء هو 

جزء رئي�شي من روعة �شرم وجمالها.
حيث يوجد هناك جمال كبري لالختيار بني 
املح���ال الت���ى تبي���ع مع���دات واأدوات الغو����ص، 
ورح���الت ال�شف���ن، ومدار�ص الغو����ص املوؤهلة 

واملجهزة.
ويوجد فى هذه املنطقة ما يزيد عن 250 من 
ال�شع���اب املرجاني���ة وما يزيد عل���ى 1000 نوع 

من اأنواع الأ�شماك.
ل���ذا من املحتمل اأن يك���ون كل هذا التنوع فى 
الختيارات هو ال�ش���ئ احلقيقى الذى يجذب 

ال�شياح لهذه املنطقة.



كهوف �شيناء

�شاطئ خليج نعمة

مكتب �سرم ال�سيخ ال�سياحى:
تليفون: 0693664721      فاك�ص: 0693664721

�س���رم ال�س�ي�خ
وخ�لي�ج نعم�ة

مة
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يج
خل
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ل يفوتك
الأ�شم���اك  م���ن  العدي���د  م�شاه���دة  بب�شاط���ة  ميكن���ك 
اجلميل���ة اإذا قم���ت فق���ط باجللو����ص وتدلي���ة قدميك 
ف���ى واح���دة من احلواج���ز املائي���ة الكثرية الت���ى بنيت 

حلماية ال�شعب املرجانية من الب�شر.
اأم���ا الغوا�ش���ون ذوى اخل���رة، فيمكنه���م هن���ا ممار�شة 
الغو����ص فى املحميات الطبيعية املوج���ودة حتت املاء اأو 
فى حطام ال�شفن الغارقة املذهلة اأو املواقع الطبيعية. 
وعندم���ا تك���ون ال�شم����ص عمودية فى ال�شم���اء، وقوية، 
واملناظ���ر  والرم���ال  بالبح���ر،  ال�شتمت���اع  ميكن���ك 
الطبيعي���ة، وعندما يحل الليل فاإن هذا هو وقت املرح 

واحلفالت وال�شتمتاع بالطعام والرتفية.
واأف�ش���ل متن���زه يحت�ش���ن ال�شاط���ئ ه���و خلي���ج نعم���ة 
حي���ث يعت���ر من اأك���ر الأماك���ن ازدحام���اً بالزائرين 
حي���ث ي�شتطيع���ون ممار�ش���ة العديد م���ن الأن�شطة اأو 
التم�شي���ة عل���ى ال�شاط���ئ اأو حت���ى الكتف���اء باجللو�ص 

على ال�شاطئ وم�شاهدة النا�ص.
اأم���ا املقاه���ى واملطاع���م والب���ارات املوج���ودة على طول 
ال�شاح���ل فه���م ياأخذون فى اعتبارهم جي���داً اأن النا�ص 
تف�ش���ل اخليارات املتع���ددة واملختلفة لذا فهم يعملون 
جاهدين على اإر�شاء جميع الأذواق وخلق مناخ رائع.
»ال�شاع���ة  املقاه���ى  م���ن  الكث���ري  تق���دم  امل�ش���اء،  وف���ى 
م���ع  م�شروب���ني  اأو  م�شروب���اً  تق���دم  حي���ث  ال�شعي���دة« 

م�شتلزماته.
اأم���ا اأ�شعار الطع���ام وامل�شروب���ات فاإنها اأ�شع���ار معقولة 
باملقارن���ة بالأماك���ن ال�شياحي���ة الباهظ���ة الثم���ن ف���ى 
الع���امل، وله���ذا ف���اإن تخفي�ص ه���ذه الأ�شع���ار للن�شف 
رمب���ا يك���ون �شبب���اً وراء ه���ذه الوج���وه املبت�شم���ة الت���ى 

�شرتاها فى كل مكان.

نقطة ال�ستعالمات

�شواء كنت م�شافراً ب�شكل مبا�شر اإىل �شرم اأو عن طريق 
مط���ار ج���وى كب���ري مث���ل مط���ار القاه���رة، �ش���وف جت���د 

الرحالت اجلوية اإىل �شرم من جميع اأنحاء العامل.
ل���ذا فاإنه���ا �شوف تك���ون خ�شارة فادحة ل���ك اإذا مل تقم 
مب�شاهدة كل هذه املناظر واملعامل القريبة منك جداً، 
حي���ث �شتج���د العديد من الفنادق الت���ى تقوم بتنظيم 
الرح���الت عل���ى ال���ر واإىل البحر عن طري���ق املكاتب 

ال�شياحية.
وتوج���د هن���اك الرح���الت املنتظمة على م���نت العبارة 
ب���ني �ش���رم والغردق���ة حي���ث �شتعطي���ك فر�ش���ة رائعة 
مل�شاه���دة منتج���ع اآخ���ر عل���ى البح���ر الأحم���ر ورمب���ا 

ت�شتكمل رحلتك اإىل ما هو اأبعد من ذلك فى م�شر.
ك���ن اأميناً فى تقدير م���دى لياقتك اجل�شمانية، حيث 
اأن ع���دداً من الرحالت ت�شتمل على التم�شية الطويلة 

فى الطرق الوعرة وت�شلق بع�ص املرتفعات.
واإذا مل يك���ن ه���ذا مف�ش���اًل لديك، ف���اإن اأمامك بع�ص 
اخلي���ارات حي���ث ميكن���ك الو�ش���ول اإىل الري���ة ف���ى 
�شي���ارات فاخرة ومكيف���ة ومريحة حيث ميكنك هناك 
التنف����ص ف���ى ه���ذه املناظ���ر الطبيعي���ة ال�شاح���رة ف���ى 

اأجواء من الراحة والرتفية.
وتنظ���م اأي�شاً الرح���الت اإىل دير �شانت كاترين وجبل 
�شيناء )جبل مو�شى( اأثناء الإقامة و�شتقوم ال�شركات 
ال�شياحية املحلية باقرتاح عدد من الرحالت اجليدة.

�سهولة ال�سفر
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تعد احلي���اة الليلة وال�شهرات متميزة جداً و�شهرية 
ف���ى خليج نعمة حيث تقع ب�شكل رئي�شى فى مناطق 

الأ�شواق املزدحمة.
يوج���د مزيج رائ���ع بني ما هو تقلي���دى وبني ما هو 
معا�ش���ر، حي���ث توج���د املقاه���ى واملح���ال التقليدية 

بجانب املقاهى املعا�شرة واجلديدة.
�شتتوج���ه ف���ى �شب���اح الي���وم الت���اىل، عق���ب تناول���ك 
لالإفط���ار اإىل ال�شتمتاع باله���واء النقى املنع�ص فى 

�شيناء.
املناظ���ر  مب�شاه���دة  لال�شتمت���اع  فر�ش���ة  اأمام���ك 

الطبيعية للبالد واأنت على ظهر جمل.
واإن���ه ل�ش���ئ اأك���ر م���ن جم���رد �ش���ورة فوتوغرافي���ة 
لرحل���ة �شياحية، بل هى رحل���ة �شياأخذك اإليها قادة 
الرح���الت امله���رة واملدرب���ون اإىل الأماك���ن اجلميلة 
الت���ى �شتب���دو وكاأنها تبع���د اآلف الأمي���ال وال�شنني 

عن الفنادق املزدحمة وال�شهرات الليلية.
واإذا كن���ت تف�ش���ل النتق���ال بال�شي���ارات، فيمكن���ك اأن 
تذه���ب اإىل الأودي���ة ع���ن طري���ق ركوب �شي���ارة الدفع 
الرباع���ى وقي���ادة الدراج���ات البخاري���ة، اأم���ا الرحل���ة 

الأكر �شهرة فهى ال�شفارى اإىل الوادى امللون.
و�ش���واء كن���ت ت�شاه���د بعين���ك، اأو ت�ش���ور بكام���ريات 
الفيدي���و ف���اإن هناك العديد م���ن امل�شاهد الطبيعية 
امللون���ة اجلميلة. حيث �شتق���وم بال�شفر فى م�شاهد 
�شحراوي���ة ل تن�ش���ى، واأودي���ة عالي���ة اجلوان���ب من 

اجلرانيت واحلجر الرملى.
واإذا كن���ت ترغ���ب ف���ى املزي���د م���ن م���ذاق ال�شحراء، 
الع�ش���اء  لتن���اول  رحل���ة  ف���ى  تذه���ب  اأن  فيمكن���ك 
عل���ى الطريق���ة البدوي���ة، وحت���ى الإقام���ة باللي���ل 

لال�شتمتاع بالهدوء وال�شالم.

وحت���ى املبيت لي���اًل تتاح ل���ه العديد م���ن اخليارات، 
حي���ث ميكن���ك اأن تق�ش���ى الليل���ة بطريق���ة ب�شيط���ة 
ف���ى خيمة بدوي���ة واأن تنام حتت �شوء النجوم حيث 
ت�شتمت���ع بريقه���ا ب���دون مناف�ش���ة اأ�ش���واء املدين���ة، 
واإذا كن���ت تف�ش���ل الرفاهي���ة ف���ى كل �ش���ئ، فيمكنك 

ال�شتمتاع بالتجربة فى خيمة خم�ص جنوم.

ال�شهرات الرتفيهية

خليج نعمة



غروب ال�شم�ص فى �شيناء
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هل تعلم؟ اأن �ش���رم ال�ش���يخ تتمتع ب�ش���هرة طاغية كواحدة من اأهم مراكز اقامة املوؤمترات فى العامل. 
حي���ث ي�شه���ل الو�ش���ول اإليها م���ن العوا�شم الرئي�شي���ة فى الع���امل بالإ�شافة اإىل املقايي����ص العاملية فى 
اخلدم���ات والإقام���ة، لذا فقد اأ�شبحت وجهة مف�شل���ة. كما ي�شف البع�ص �شرم باأنها »مدينة ال�شالم« 

نظراً للعديد من املوؤمترات التى اأقيمت بها واملتعلقة بتهدئة العالقات بني الدول املتنازعة.
وتقوم ال�شركات بعقد املوؤمترات هنا مما يتيح بع�ص الوقت لال�شتمتاع بال�شم�ص ال�شاطعة.

وحت���ى اإذا كن���ت مل ترغ���ب من قب���ل فى ح�شور موؤمت���راً للعمل فاإن �ش���رم ال�شيخ توفر ل���ك هذا الأمر 
بطريقة خمتلفة حيث تتطور كل عام.

وت�شهي���الت املط���ار تتط���ور عام���اً بع���د عام، بحي���ث ل مي�ش���ى اأ�شبوع واح���د بدون الإع���الن عن خطط 
جديدة لهذه املنطقة من قبل الفنادق وال�شركات ال�شياحية.

اإن �شرم ال�شيخ قد حققت املعادلة ال�شعبة التى جتمع بني توفري كل �شبل الرفاهية والراحة بالن�شبة 
للزائرين وبني ال�شبب الأ�شا�شى الذى من اأجله ن�شاأ هذا املنتجع.

وعن طريق الرنامج الإدارى الناجح الذى و�شعته احلكومة امل�شرية، فاإنها قد حافظت على اجلمال 
املذهل للر والبحر، ولكن اأي�شاً اأتاحت املجال لإن�شاء الفنادق الفاخرة التى يتوقعها الزائرون.

�شت�شبح واحداً من الزائرين الذين يزورونها بانتظام حيث يعترونها وطناً ثانياً لهم.
وق���د اأ�شبح���ت �شرم ال�شي���خ اأي�شاً منطقة جاذبة ملحبى ممار�شة ريا�ش���ة اجلولف، حيث توجد مالعب 

اجلولف ذات املقايي�ص العاملية.

هل تعلم؟
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تع���د ده���ب مدين���ة بدوي���ة �شغ���رية وهى تق���ع على 
بع���د نح���و 100 كم تقريب���اً �شمال �ش���رم ال�شيخ التى 
تتمي���ز باملنتجعات ال�شياحي���ة الفاخرة، وقد �شميت 
ل�شواطئه���ا اجلميل���ة وجوه���ا  به���ذا ال�ش���م نظ���راً 
اله���ادئ والذى ي�شاعد على ال�شرتخاء، كما تتميز 
فري���دة  به���ا مواق���ع  ويوج���د  املعقول���ة،  باأ�شعاره���ا 
للغو�ص مما جعلها جنة لهوؤلء الأ�شخا�ص عا�شقى 

الهدوء وال�شرتخاء وال�شتك�شاف والغو�ص.
وتعت���ر منطق���ة ده���ب حممي���ة حي���ث تت���م اإدارتها 

ل�شمان احلفاظ على البيئة الطبيعية الغنية.

ومثله���ا مث���ل بقي���ة املناط���ق الأخ���رى املطل���ة عل���ى 
البح���ر الأحمر و�شاحل �شيناء، تتميز دهب مبواقع 
الغو�ص ال�شه���رية مثل منطقة الثقب الأزرق، وهو 
ف���ى احلقيقة عبارة عن كهف وفج���وة دائرية حيث 
يظهر كاأنه فج���وة خميفة و�شط ال�شعاب املرجانية 

املحيطة به.
تق���دم ده���ب العدي���د م���ن الأن�شط���ة، حي���ث توج���د 
املطاعم على ال�شاطئ، وميكنك القيام بالتنزة على 
ال�شاطئ عقب تناولك للوجبات ال�شهية، اأو ميكنك 

�شاطئ الثقب الأزرق

ده���ب ون�ب��ق

وادى دهب )البحر الأحمر(

ده�����ب

ل يفوتك
اخل�شو�شي���ني  الغو����ص  مدرب���وا  �شيق���وم 
مواق���ع  اإىل  واملجموع���ات  الأف���راد  با�شطح���اب 
الغو�ص البعيدة عن الأماكن املعروفة، ليعطوهم 
بذل���ك جترب���ة فري���دة من نوعه���ا له���وؤلء الذين 
قام���وا به���ذا الختي���ار. اأم���ا م�شتوي���ات التدري���ب 
ومقايي����ص الأم���ن وال�شالم���ة فه���ى مرتفعة هنا، 
ولكن تاأكد من اأن مر�شدك يعمل فى مركز كبري 
للغو�ص، كما ميكنك ا�شتئجار الدراجات وركوبها 
على طول ال�شاطئ، وفى ال�شوارع اخللفية لدهب 

ل�شتك�شاف احلياة امل�شرية.

نقطة ال�ستعالمات

تع���د ده���ب نقط���ة متميزة لب���دء الرحلة لزي���ارة جبل 
�شين���اء حيث يعتقد الكثري اأن مو�شى عليه ال�شالم قد 
تلق���ى الو�شاي���ا الع�شر في���ه، زيارة دي���ر �شانت كاترين 

والذى يعتر واحداً من اأقدم الأديرة فى العامل.
تعت���ر  والت���ى  ال�شحراوي���ة  الرح���الت  تتواف���ر  كم���ا 
جترب���ة ل تن�ش���ى، كما ميكن���ك زيارة الق���رى البدوية 
والت���ى يتلقى فيها ال�شيوف ترحيباً دافئاً وال�شتمتاع 

بوجبات الطعام امل�شوية حتت �شوء النجوم.
ت�شل���ق  ملحب���ى  رائع���اً  موقع���اً  جان���ى  وادى  ويعت���ر 
ال�شخ���ور، وبب�شاطة زي���ارة واحة جميلة حيث ميكنك 

ال�شتمتاع بفنجان من ال�شاى.

�سهولة ال�سفر

لق���د ا�شرتدت دهب �شبابها ومناخه���ا الرائع بالتوازن 
بذل���ك  لتخل���ق  اجلدي���دة،  ال�شياحي���ة  املواق���ع  م���ع 
بيئ���ة مذهل���ة لال�شرتخ���اء بالإ�شاف���ة اإىل املنتجع���ات 

ال�شياحية رفيعة امل�شتوى والتى يتمناها املرء.

هل تعلم؟



تع���د نب���ق اأق���رب قلي���اًل اإىل �ش���رم ال�شيخ حي���ث تبعد 
ح���واىل 30ك���م عن �شمال هذا املنتج���ع املزدحم، حيث 
متت���د ال�شع���اب املرجاني���ة عل���ى ط���ول ال�شاح���ل ث���م 
تتالقى ال�شحراء بالبحر، وهى بيئة بحرية حممية 
اأن�شئ���ت من���ذ ع���ام 1992م م���ن اأج���ل احلف���اظ عل���ى 
ال�شع���اب املرجاني���ة واأ�شج���ار املاجن���روف ال�شتوائية 
الت���ى متتد على ط���ول ال�شريط ال�شاحلى، وللحفاظ 
على اأ�شلوب حي���اة البدو والذين يعترون م�شئولني 

عن خدمة القطاع ال�شياحى هنا.
اأما الغو�ص العميق فهو �شائع جداً ومنت�شر فى نبق، 
حي���ث توج���د املع���امل الطبيعي���ة املتنوع���ة والفري���دة 
حتت املاء، كما تتميز باملنحدرات الرملية املوؤدية اإىل 
ال�شع���اب املرجاني���ة املحمي���ة واملذهل���ة، والت���ى يعي�ص 

فيها اأعداد متنوعة وغنية من الأ�شماك.
وبالن�شب���ة لل�شواط���ئ فه���ى غاي���ة ف���ى اجلم���ال  كم���ا 
تت���اح الأن�شطة ال�شاطئية مثل ممار�شة ريا�شة الكرة 
الطائ���رة، وك���رة الق���دم ال�شاطئية، وك���رة ال�شلة على 

مدار اليوم.

ممار�شة بع�ص الأن�شط���ة البدنية مثل ركوب اجلمل 
واحل�ش���ان، ورك���وب الأل���واح ال�شراعي���ة عل���ى امل���اء اأو 

حتى التزحلق على املاء.
يه���ب الن�شيم م���ن البح���ر الأحمر عل���ى ال�شاحل فقد 
جع���ل ده���ب مرك���زاً متمي���زاً ملمار�ش���ى ريا�ش���ة رك���وب 
الأل���واح ال�شراعية، ومنطقة لجونا فهى كاأنها خلقت 
خ�شي�شاً ملحبى هذه الريا�شة، كما توجد هناك بع�ص 
الفن���ادق املتخ�ش�ش���ة ف���ى ه���ذا الن���وع م���ن الريا�شات 
متام���اً مثل الفنادق الأخ���رى املتخ�ش�شة فى الغو�ص 
العمي���ق وبا�شتخدام اأنبوب، وتوجد بع�ص مناطق من 

البحرية خم�ش�شة لهذه الأن�شطة.

غوا�ص فى كهف بالبحر الأحمر

ده���ب ون�ب��ق

بق
 ون

هب
د

نقطة ال�ستعالمات

املنتج���ع  م���ن  نب���ق  اإىل  ب�شهول���ة  الو�ش���ول  ميك���ن 
ال�شياح���ى ال�شخ���م �ش���رم ال�شي���خ، فه���ى تبع���د حواىل 
15 دقيق���ة بال�شي���ارة م���ن �ش���رم، وتوف���ر ه���ذه املنطقة 
الذي���ن  له���وؤلء  رائع���ة  طبيعي���ة  مناظ���ر  اجلميل���ة 

يف�شلون ال�شرتخاء فى الأجواء الهادئة.

ال�سفر ال�سهل نب�����ق

ل يفوتك
ل يفوت���ك م�شاه���دة املنظ���ر الرائ���ع لل�شح���راء، حي���ث 
والت���الل،  اله�ش���اب  ب���ني  م���ن  �شين���اء  جب���ل  يظه���ر 
وي�شتطي���ع الزائ���رون اأن يقوم���وا برح���الت لل�شح���راء 
فى �شي���ارات اجليب، و�شيارات الدف���ع الرباعى، وركوب 
الدراجات البخاري���ة، اأو حتى الركوب على ظهر جمل، 
ول تن�ش���ى الك���رم وال�شياف���ة البدوي���ة الت���ى تنتظرك، 
حي���ث ميكن���ك تناول طع���ام ال�شواء حتت �ش���وء النجوم 

قبل العودة من خالل ال�شحراء اإىل ال�شاحل.

هل تعلم اأن نبق حتتوى على اأكر غابة لأ�شجار املاجنروف ال�شتوائية فى �شيناء، وتعد هذه النباتات مميزة حيث 
تقوم بتنقية املياه املاحلة عن طريق جذورها.

وحط���ام �شفين���ة »ماري���ا �ش���رودر« التى غرقت ف���ى ال�شعاب املرجانية ع���ام 1965، فيمكنك روؤيته���ا ب�شهولة فى نبق، 
كم���ا يظه���ر ج���زءاً من ال�شفينة من على �شطح املاء، اأما اجلزء املوجود حتت املاء فقد اأ�شبح موطناً لعدد كبري من 

ال�شعاب وكائنات احلياة البحرية.

هل تعلم؟
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جمل فى حممية اأبو جالوم

تق���ع راأ����ص اأب���و جال���وم �ش���مال ده���ب، 
وتع���د حممي���ة طبيعي���ة وتعت���ر من 
حي���ث  �ش���يناء  ف���ى  املناط���ق  اأجم���ل 
ي�ش���تمتع زائروها باجلمال الطبيعى 
املحمى لل�شاح���ل امل�شرى، ول توجد 
ف���ى ه���ذه املنطقة اأية فن���ادق وحمال 
جتاري���ة، ومو�شيق���ى عالي���ة اأو حت���ى 
ه���ذه  ف���اإن  له���ذا  كب���رية،  جتمع���ات 

املنطقة البالغ م�شاحتها 400 كم2.
اأما اأف�شل منطق���ة للغو�ص فهى فى 
البدوي���ة  للقري���ة  ال�شم���اىل  اجل���زء 
حيث يتجه الغوا�ش���ون اإىل تكوينات 
ال�شعب املرجاني���ة املذهلة والتى تعج 

بكائنات احلياة البحرية.

اأبو جالوم حممية طبيعية

اأبو جالوم
حممية طبيعية

ل يفوتك
ان جترب���ة الغو����ص هنا تعتر جتربة فريدة، حيث يو�شح ال�شري���ط ال�شاحلى فى اأبو جالوم مدى غنى 

احلياة البحرية هنا، حيث توجد القواقع البحرية ذات الكم املتنوع من الرخويات على ال�شاطئ.
وه���ذه املنطق���ة تعد منا�شبة جلمي���ع م�شتويات الغو�ص بدءاً من الغو�ص باأنب���وب فى املياه ال�شحلة اإىل 
الغو����ص ف���ى حائط ال�شعب املرجاني���ة الذى يبلغ طوله 90 مرتاً، كما ميكن���ك م�شاهدة اأ�شماك نابليون 

كواحدة من اأنواع الأ�شماك املتعددة التى ت�شاهدها هنا.
اأما جبل فوجا فهو �شهل �شحراوى مرتفع و�شخم حتيط به اجلبال، وميكن الو�شول اإليه عن طريق 
رحالت ال�شفارى من منطقة اأبو جالوم، اأو من املنتجعات فى دهب، اأما املنحدرات املوجودة على جوانب 
اله�ش���اب فه���ى متثل احدى الغرائب الچيولوچي���ة املوجودة فى �شيناء، وقد �شمي���ت هذه املنطقة با�شم 
»غاب���ة الأعم���دة« لأنه���ا مغطاة بالأعم���دة ال�شخرية ال�شوداء الت���ى ت�شبه احلمم الركاني���ة والتى تبدو 
كاأنها تنمو من اجلبل، وحجم هذه ال�شخور ي�شل اإىل مرت، وطولها ي�شل اإىل اأكر من مرت، والعديد 
م���ن ه���ذه ال�شخور متاخ���م لبع�شه كما ولو كان ي�شان���د كاًل منهم الآخر، لذا فه���ى تعتر فر�شة رائعة 

وفريدة لال�شتك�شاف والت�شوير الفوتوغرافى.



منطقة مطامري فى �شيناء

جبل �شيناء

وله���ذا ال�شب���ب ف���اإن اأب���و جالوم تعت���ر مكان���اً رائعاً 
ينا�شب كل م�شتويات الغو�ص املختلفة، تعتر �شمن 
اأف�شل الأماكن ملمار�ش���ة الغو�ص العميق، والغو�ص 
باأنبوب بعيداً عن املناطق ال�شياحية املزدحمة، حيث 
ميكن���ك اأن ترى حتت املاء هنا ال�شالحف البحرية، 
ون�ش���ر البحر، واأ�شم���اك البارك���ودا العمالقة والتى 

تاأتى من البحر املفتوح.
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ميكن���ك ف���ى رحلت���ك  ال�شحراوي���ة اإىل راأ����ص اأب���و 
جال���وم الت���ى تك���ون عل���ى ظه���ر اجلم���ال اأن حتم���ل 
معدات���ك اخلا�ش���ة بالغو����ص، والطع���ام، وال�شراب، 

والأمتعة على ظهر اجلمل.
اأب���و  راأ����ص  اإىل  املتجه���ة  الرح���الت  ه���ذه  وتك���ون 
جال���وم مب�شاحب���ة املر�شدي���ن البدوي���ني املوؤهل���ني 
ذوى اخل���رة ل�شم���ان اأن���ك �ش���وف تتخ���ذ الطري���ق 

ال�شحيح.

هل تعلم؟

نقطة ال�ستعالمات

ميك���ن الو�ش���ول اإىل اأب���و جال���وم م���ن ده���ب )ح���واىل 
15ك���م( ع���ن طري���ق رحل���ة ممي���زة م���ن موق���ع الثقب 
الأزرق للغو����ص على طول ال�شاحل، وميكن للزائرين 
اأن يقوموا بهذا الرحلة على اأقدامهم اإذا اأرادوا اأو عن 

طريق ركوب اجلمال.
ونظ���راً لأن اأب���و جال���وم تعت���ر منطق���ة حممي���ة ف���اإن 
ال�شف���ر يج���ب اأن يك���ون على اآث���ار الرح���الت ال�شابقة 
حي���ث ت�شاهد املناظر الطبيعية هن���ا ومتر بتجارب ل 

مثيل لها.
ومن هنا، ميك���ن لرحالت ال�شفارى اأن ت�شل ب�شهولة 
اإىل دي���ر �شان���ت كاتري���ن )وهو م���ن اأق���دم الأديرة فى 
الوجود(، وجبل �شيناء الذى ُيعتقد باأن مو�شى )عليه 
ال�ش���الم ( تلق���ى فيه الو�شاي���ا الع�شر، واأي�ش���اً مناجم 

الرتكواز، والعجائب الچيولوچية فى جبل فوجا.
وت�شته���ر اأب���و جال���وم برك���وب الدراجات عل���ى اجلبال 
حي���ث تعي����ص جترب���ة لمثي���ل له���ا مليئ���ة بالن�ش���اط 

واحليوية.

�سهولة ال�سفر
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فيمك���ن  البل���د(  )و�ش���ط  املدين���ة  ومنطق���ة 
التج���اري  بال�ش���وق  ي�شتمتع���وا  اأن  للزائري���ن 
التقليدي���ة  املخاب���ز  اإىل  بالإ�شاف���ة  املزدح���م، 
الت���ى تقدم اخلب���ز الدافئ املع���روف با�شم »بيتا« 

والبازارات واملطاعم.
اأما الكثبان فهى ت�شل بني مدينة نويبع وميناء 
نويب���ع، وعل���ى طول ال�شاطئ يوج���د العديد من 
املخيم���ات والفنادق اململوك���ة للعائالت املوجودة 
عل���ى ال�شواط���ئ الرملي���ة اجلميل���ة الت���ى تتميز 

بال�شعاب املرجانية املده�شة.
مين���اء نويب���ع واملع���روف با�شم »نويب���ع موزينة« 
مت بن���اءه عام 1985 لتج���ذب بذلك ال�شتثمارات 

والعمال من كل مكان فى البالد.

الغو�ص فى ال�شعاب املرجانية

تع���د نويبع منتجع���اً هاماً عل���ى �شاحل جن���وب �شيناء، 
وه���ى تبعد ح���واىل 180كم �شم���ال �ش���رم ال�شيخ، متثل 
موقع���اً مركزياً مثالياً حيث تتمتع باجلمال الطبيعى 

حتت املاء وعلى الأر�ص.
وحتيط بنويبع اأعداد من املحميات الطبيعية وبع�ص 
الوجه���ات ال�شياحية الأخرى ال�شهرية، بالإ�شافة اإىل 
قائم���ة ل نهائية م���ن الأماكن الطبيعي���ة والتاريخية 

املثرية لالهتمام.
واإذا كنت ترغب بالتوجه نحو وجهة �شياحية ت�شتمتع 
فيه���ا بالإقام���ة فى فندق فاخ���ر بالإ�شافة اإىل اجلمع 
بني ال�شح���ر والثقافة وال�شخ�شية ف���اإن نويبع �شتاأتى 

على راأ�ص قائمتك.
اأم���ا تاراب���ني فهى تق���ع �شمال نويبع، وه���ى تتكون من 
ب�شات���ني كثيف���ة للنخي���ل، وخليج مائى �شح���ل، وبقايا 
حل�ش���ن تركى ق���دمي، والبئر ال���ذى يوجد داخل هذه 
البقاي���ا فاإن���ه يعت���ر م�ش���دراً للمي���اه النقي���ة العذب���ة 

للبدو الذين يعي�شون هنا منذ عدة قرون.
وتتمي���ز تارابني بوج���ود املطاعم والأ�ش���واق العديدة. 
وتتمي���ز ه���ذه املطاع���م باأنه���ا جمه���زة عل���ى الط���راز 
ال�شجاجي���د والو�شائ���د  الب���دوى حي���ث توج���د فيه���ا 
البدوية التى تعطي���ك الراحة والأح�شا�ص بالأ�شالة. 

الغروب فى البحر الأحمر

ن�وي��ب���ع

متث���ل منطقة و�شط املدين���ة بنويبع حداً قبلياً فا�شاًل 
ب���ني قبيلة تارابني البدوية، وقبيل���ة موزينة البدوية، 
وحتى اليوم حترتم كل قبيلة حدود القبيلة الأخرى.

وتتمي���ز ميناء نويبع باأنها منطقة حرة للت�شوق، حيث 
تق���دم بذل���ك فر�ش���ة ل يج���ب تفويته���ا خا�ش���ة ملحبى 

امل�شاومة.

هل تعلم؟



 توج���د ف���ى نويب���ع ث���روة كب���رية م���ن الأن�ش���طة الت���ى 
ي�ش���تمتع به���ا الزائرون اأي���اً كان عمرهم كم���ا تتوقع من 

اأى منتجع �شياحى �شخم،.
ومن نويبع، ميكنك اأن تنطلق فى رحالت لأماكن هامة 
فى املنطقة، ف�شواء كانت رحلة على ظهر جمل، اأو رحلة 
�شف���ارى ف�شوف تاأخ���ذك اإىل منطق���ة املحمية الطبيعية 
ف���ى راأ�ص اأب���و جالوم حيث يوجد ال�شكان م���ن  البدو  ول 
يوج���د فنادق اأو حمال جتارية اأو حتى مطاعم، لتجعلك 
ت�شع���ر باأن ه���ذه الرحلة هي رجوع  بالزم���ن للوراء. وفى 
هذه املنطقة يقوم ال�شي���ادون البدو، الوحيدون امل�شموح 
لهم بال�شيد فى هذه املنطقة، بتزويد املطاعم فى نويبع 

بالأ�شماك الطازجة والأطعمة البحرية.

وم���ن اأ�شهر الرح���الت التى تنطلق م���ن نويبع رحلة اإىل 
دي���ر �شانت كاترين، والتى غالباً ما ت�شم رحالت جانبية 
اإىل نوامي�ص التى ت�شم عدداً من املقابر الأثرية التى ترجع 
اإىل الع�شر الرونزى، كما توجد حمطات اأخرى فى الرحلة 
مث���ل حجر النقو�شات ال���ذى يوجد عليه الكتاب���ات القدمية 

حل�شارات خمتلفة منذ عدة ع�شور.
ت�شم����ل  والت����ى  الأخ����رى  الرح����الت  بع�����ص  توج����د  كم����ا 
الرح����الت عل����ى ظه����ر اجلم����ال والت����ى ت�شتغ����رق ثالثة اأو 
خم�ش����ة اأي����ام لت�شتمت����ع بعجائ����ب ال�شح����راء، ولكن ميكن 
اأي�ش����اً تنظيم نف�ص هذه الرح����الت لت�شتغرق يوماً واحداً 
ب�شي����ارة الچي����ب له����وؤلء الذي����ن يف�شل����ون املبي����ت والنوم 
املري����ح ف����ى الفن����دق كل ليل����ة. كم����ا توجد الرح����الت التى 
تتج����ه اإىل ال����وادى امللون وواحة عني ه����درة حيث ميكنك 
الطبيعي����ة  واملناظ����ر  اجلميل����ة  النخي����ل  حدائ����ق  روؤي����ة 
الرائع����ة، اأما واح����ة »عني اأم اأحمد« فهى تعد اأجمل واأكر 
واح����ة ف����ى جن����وب �شين����اء. ويق����وم الب����دو هن����اك بزراع����ة 
الفواك����ة مثل الرتقال، والل����وز، واخلوخ، والتني، والبلح، 
وا�شت�شالح الأرا�شى لزراعة الذرة والقمح واخل�شروات.
وبالن�شبة للغوا�ش���ني، فاإنهم ي�شتمتعون باملوقع املركزى 
لنويب���ع حي���ث يج���دون تنوعاً ف���ى مواقع الغو����ص يتميز 
وال�شع���اب  املائي���ة  احلي���اة  وتن���وع  بانف���راده  منه���ا  كاًل 
املرجاني���ة في���ه، ل���ذا مهم���ا كان م�شت���وى خرت���ك ف���ى 
الغو����ص، ف�شتج���د موقع���اً مثالي���اً منا�شب���اً، و�ش���واء كن���ت 
مبتدئ���اً اأو خب���رياً فاإن���ك �شوف جت���د  �شالتك هن���ا نظراً 

للتنوع الطبيعى فى هذه املنطقة.

�شين���اء
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نقطة ال�ستعالمات

�سهولة ال�سفر

ل يفوتك
لك���ى ت�شتمت���ع بتجرب���ة تناول طعام على م�شتوى عاملى، قم بحجز طاول���ة فى مطعم »قلعة زمان« الذى يقع اإىل 

ال�شمال قلياًل من نويبع بالقرب من خميم »ب�شاطة« بالقرب من طابا.
ويجتم���ع ف���ى ه���ذه املنطق���ة ال�شح���ر البدوى ممزوج���اً بالفن���ادق احلديث���ة الفاخرة لتخل���ق بذلك مكان���اً فريداً 
لزيارت���ه حي���ث ي�شتمت���ع زائ���روه بثقاف���ة وتقاليد احلي���اة امل�شري���ة واملعمار الق���دمي اإىل جانب فخام���ة ورفاهية 

منتجعات الإجازات، وكل هذا حماط بامل�شاهد الطبيعية اجلميلة واأف�شل مواقع غو�ص فى العامل.
اأما م�شهد �شروق ال�شم�ص على خليج العقبة واجلبال البعيد لل�شعودية فهو منظر لن تن�شاه اأبداً.
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اكت�شب���ت منطق���ة طابا �شهرتها العاملية فى الثمانينيات عندما اأ�شبحت منطقة جاذبة لهوؤلء الراغبني فى 
اأ�شلوب حياة ب�شيط.

وقد حدثت تو�شعات وتطورات ملحوظة منذ هذه الأيام ولكن مازال املنهج الب�شيط للحياة موجوداً خا�شًة 
اإذا ما قورن بالنزعة احلما�شية واملرحة املوجودة فى �شرم ال�شيخ بعيداً فى اجلنوب.

ويع���د الح�شا����ص بال�شرتخاء والقرب من الطبيعة واحداً من اأهم اأ�شباب �شهرة منطقة طابا، ومما ل �شك 
فيه اأن نظام احلياة اليومية الروتينية �شيبدو بعيداً كل البعد عنك عندما ت�شتمتع بوقتك هنا.

ومنطق���ة و�ش���ط البلد ملرتفع���ات طابا فهى ت�شتحق الزيارة حيث ميكنك التج���ول لياًل بني املطاعم واملحال 
التجارية، وال�شتمتاع باأماكن الرتفيه املفتوحة حيث تقدم الفنادق الكرى خدمات النقل.

والكثري من النا�ص يرون اأن طابا هى وجهة �شياحية مثالية للعائالت.

تق����ع جزي����رة فرعون عل����ى بعد ب�شع����ة اأميال جنوب طاب����ا بعيداً 
ع����ن ال�شاحل، وهى واحدة م����ن اأف�شل املواقع فى هذه املنطقة، 
فبع����د �شمان �شالمت����ك وتدريب ب�شيط، �ش����وف تقوم بالتحكم 
ف����ى قي����ادة دراجتك البخاري����ة ذات املحرك الق����وى بني الطرق 
الوع����رة وحوائ����ط الوادى، ل����ذا عندما تتوق����ف للراحة وتناول 
م�ش����روب ف����ى و�ش����ط الطري����ق اأثن����اء رحلت����ك، �ش����وف ت�شتمت����ع 

بالهدوء املذهل.
وت�شتمت���ع بوجب���ة عل���ى م�شتوى عامل���ى، قم بحج���ز طاولة فى 
مطع���م »قلعة زمان« والذى يقع اإىل ال�شمال قلياًل من نويبع 
بالقرب من خميم ب�شاطة. حيث يقدم هذا املكان »طعام بطئ 
الطه���ى« يطبخ  اللحم والأ�شم���اك الطازجة ببطء فى اأ�شلوب 
متمي���ز م���ازال م�شتخدم���اً عل���ى مدى ق���رون. ق���م با�شت�شكاف 

املكان كله لأنه مكان �شهري وعتيق.

منتجع مرتفعات طابا

طابا .. ومرتفعات طابا

جزيرة فرعون

ل يفوتك
ق���م  واجلب���ال،  ال�شف���ر  ع���ن  باحلدي���ث 
بالدخ���ول اإىل ال�شخور العظيمة بدًل من 
جمرد الإعجاب به���ا عن بعد من ال�شاطئ 

اأو حمام ال�شباحة.
ب���ني  البحاري���ة  الدراج���ة  رك���وب  ويع���د 
�ش���وف  الكب���رية جترب���ة مذهل���ة  الأودي���ة 
تظ���ل تتذكرها مدى حيات���ك، حيث �شيتم 
ا�شطحاب���ك من الفندق فى رحلة ق�شرية 
البداي���ة  نقط���ة  اإىل  لت�ش���ل  طاب���ا  م���ن 

اخلا�شة بك.



بالرغ���م م���ن اأن الأودي���ة العميق���ة تبدو جاف���ة اإل اأن 
وجوده���ا بالأ�شا����ص يرج���ع اإىل العوا�ش���ف املمط���رة، 

والأنهار، والفي�شانات.
وحت���ى اليوم فاإن���ه ميكنك اأن ترى الأمط���ار الغزيرة 
ف���ى املو�ش���م املمط���ر الق�شري كاأنه���ا فى �شب���اق للمياه 
ب���ني ه���ذه الأودي���ة )الأودي���ة القدمية اأو ق���اع الأنهار 

اجلافة(.

يع���د ملع���ب مرتفع���ات طاب���ا للجول���ف اأط���ول واأكر 
ملع���ب لبطول���ة اجلول���ف، حي���ث تبل���غ م�شاحته 640 
ي���اردة ويعت���ر حتدي���اً لأف�ش���ل لعب���ى اجلول���ف فى 

العامل ورمبا لك اأي�شاً.
ميكن���ك  العقب���ة،  خللي���ج  ال�شم���اىل  الط���رف  وف���ى 
البح���ر  الرائع���ة، ومي���اه  �شين���اء  ال�شتمت���اع بجب���ال 

الأحمر.

�شحراء �شيناء

الوادى امللون فى طابا

ملعب اجلولف
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الأودية العميقة

ملعب مرتفعات طابا للجولف

نقطة ال�ستعالمات

تنظ���م العديد من �شركات الط���ريان رحالت مبا�شرة 
اإىل طاب���ا، ولكن اإذا كنت ترغب فى ال�شتمتاع بجمال 
الأج���واء املحيط���ة، فيمكن���ك الط���ريان اإىل �ش���رم ث���م 

قيادة حواىل 200 كم اإىل طابا.
و�ش���واء ا�شتاأج���رت �شيارة اأو �شائق���اً حمرتفاً، فيمكنك 
والتكوين���ات  املده�ش���ة  اجلب���ال  مبناظ���ر  ال�شتمت���اع 

ال�شخرية على الطريق.
و�شت�شتغ���رق ه���ذه الرحل���ة مدة �شاعت���ني فقط، لكنك 

لن تن�شها اأبداً.

�سهولة ال�سفر

اأن املنطق���ة التى تقع جنوب غرب طابا )حواىل 3590 
ك���م( ق���د اأ�شبحت حممي���ة طبيعي���ة نظ���راً لطبيعتها 

ال�شاحرة وت�شاري�شها الطبوغرافية.
و�شمك���ة امله���رج والت���ى ا�شته���رت لكونها بطل���ة للفيلم 
الكارتون���ى الناج���ح )رحل���ة البح���ث ع���ن نيم���و( فهى 
بالرغ���م من ا�شمه���ا اإل اأنها من اأمهر الأ�شماك. حيث 

�شرتى العديد منها فى املياه ال�شافية حول طابا.

هل تعلم؟
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ه���ذان املوقعان الهامان وما يحيط بهما من جبال 
لهما رهبة وجالل يلخ�شان �شحر وعظمة �شيناء.

وبالتاأكي���د ف���اإن عظم���ة ه���ذه اجلب���ال وعزلتها عن 
احلي���اة اليومية قد جعلتها م�ش���دراً لإلهام الكثري 

من خمتلف الأديان.

جب���ل �ش���يناء ه���و ف���ى الواق���ع ا�ش���م ملجموع���ة قم���م 
جبلية يطلق عليها اأحياناً ا�شم اجلبال املقد�شة.

وف���ى الط���رف اجلنوب���ى يق���ع جب���ل مو�ش���ى حي���ث 

يعتقد اأن مو�ش���ى كلم اهلل هنا وتلقى منه الو�ش���ايا 
الع�ش���ر. ولك���ن جب���ل مو�ش���ى لي����ص ه���و اأعل���ى قمة 
جبلية فى �ش���يناء. بل يعد جبل كاترين الذى يبلغ 
ارتفاع���ه اأك���ر من 2500 مرت ويع���د اأعلى جبل فى 
�ش���يناء، ل���ذا اإذا اأردت ت�ش���لق ه���ذه اجلب���ال العالي���ة 

فاأمامك العديد من الطرق املتنوعة.

ف���اإذا كن���ت تخطط له���ذا، تاأك���د اأوًل اأن���ك فى حالة 
لياق���ة بدنية معقولة لأن �ش���عود مثل هذه اجلبال 
يعت���ر طوي���اًل ومرهق���اً. ويع���د اأق�ش���ر طري���ق هو 
املعروف با�ش���م »�ش���كة �ش���يدنا مو�ش���ى« وه���و طريق 
م���درج مك���ون م���ن 3.750 درج���ة واملع���روف با�ش���م 
»�ش���المل التوب���ة«. وق���د ق���ام الرهب���ان بقط���ع هذه 
كاتري���ن  �ش���انت  بدي���ر  ال�ش���خور  م���ن  الدرج���ات 
وو�شعوه���ا فى الناحي���ة ال�شمالي���ة ال�شرقية اأ�شفل 

اجلبل.

ويف�ش���ل الكث���ريون �شع���ود اجلب���ل اأثن���اء الظ���الم، 
حتى يتجنبوا ح���رارة النهار، وحتى ي�شهدوا منظر 

�شروق ال�شم�ص من على هذه القمة اجلبلية.

وبعد �شع����ودك اجلبل واأخذك ف����رتة راحة مل�شاهدة 
ال�ش����روق، يحني وقت نزولك لكى تق����وم بزيارة دير 
�شان����ت كاتري����ن. وق����د بنى ه����ذا املكان املقد�����ص باأمر 
من المراطور الرومانى )جي�شتنيان( فى الفرتة 
م����ا ب����ني 527 و565 ق.م. وق����د مت بناوؤه ح����ول املوقع 
ال����ذى يعتق����د اأن����ه امل����كان ال����ذى �شاه����د في����ه مو�شى 

ال�شجرة ال�شهرية التى ذكرت فى الكتاب املقد�ص.

والأعمال الفنية املوجودة فى الدير ل تقدر بثمن. 
والتماثي���ل  العربي���ة،  الف�شيف�ش���اء  تت�شم���ن  فه���ى 
اليوناني���ة والرو�شي���ة، ولوح���ات الزي���ت الأوروبي���ة 

والعديد من الأعمال الدينية الفنية.
دير �شانت كاترين

دير �شانت كاترين

جبل �سيناء
ودير �سانت كاترين



جمموع���ات  اأعظ���م  م���ن  بواح���دة  ت�شته���ر  وه���ى 
املخطوط���ات امل�شيئ���ة ف���ى الع���امل حي���ث ياأت���ى فى 
املرتب���ة الثانية بعد الفاتيكان، ويوجد فيها حواىل 

5000 جملد فى خمتلف لغات العامل.

وه���و مازال يعمل كدير للعب���ادة، لذا فاإن الزائرين 
يجب اأن يحرتموا ذلك خالل وقت زيارتهم.

اأما القلب الروحى لهذا الدير فهو كني�شة ال�شجرة 
)الأنفومونيو����ص( وه���ى بن���اء متوا�ش���ع ذو دلل���ة 

دينية هامة.

وعل���ى بع���د ب�ش���ع خط���وات م���ن الكني�ش���ة، توج���د 
ن���ادر م���ن  ن���وع  ال�شه���رية نف�شه���ا، وه���ى  ال�شج���رة 
عائل���ة الزهور التى تدع���ى »روب�ص �شانكت�ص«، وهذا 
الدي���ر يعد قلع���ة اأي�شاً حيث مت بن���اء جدرانها من 
اجلراني���ت ال�شخم حلماية الرهب���ان والكنوز التى 

حتتوى عليها فى الأوقات اخلطرة.

وح���ول هذا الدي���ر توجد املحمي���ة الطبيعية �شانت 
كاتري���ن، وهى منطقة رائعة متثل تنوعاً هائاًل فى 
احلي���اة النباتية واحليواني���ة، وهو غري موجود فى 

اأى مكان بالعامل.

وتعد اجلبال موطناً للزهرة ال�شيناوية، والع�شفور 
اأوروب���ا،  الآ�شي���وى، والوع���ل والذئ���ب الق���ادم م���ن 
وال�شب���ع املخط���ط، والطائ���ر ذو الري����ص الالم���ع 

القادمان من اأفريقيا.

وهن���اك العدي���د م���ن الأن���واع الفري���دة ف���ى ه���ذه 
املحمية التى تت�شمن نوعني من الثعابني وحواىل 

20 نوعاً من النباتات مثل زهرة الربيع اجلميلة.

ا�ش���األ عن مواعيد زي���ارة هذا الدي���ر واأيامها حيث 
هناك بع�ص الأيام التى تغلق فيها.

جبال �شيناء

الكني�شة فى دير �شانت كاترين

جبل �سيناء
ودير �سانت كاترين
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o يعت���ر حج���ز رحلت���ك اإىل م�ش���ر اأم���راً �ش���هاًل ع���ن
طريق العديد من ال�ش���ركات ال�ش���ياحية فى بالدك 

والتى تعر�ص باقات رائعة جداً.

و�شتق���وم اأي�شاً �شبكة النرتنت بار�شادك اإىل ما هو 
مت���اح، وعر�ص الكثري من الباقات املنا�شبة. و�شوف 
جت���د ما ينا�شبك �شواء اخ���رتت اقامة ذات ميزانية 
متوا�شع���ة والقامة ف���ى فنادق ال� 5 جن���وم العاملية 

امل�شتوى.

لب���د م���ن ج���واز �شفر �ش���ارى عن���د دخول���ك البالد 
وغالب���اً م���ا حتتاج اإىل تاأ�شرية دخ���ول حيث ميكنك 
عن���د  �شرائه���ا  اأو  ب���الدك  م���ن  عليه���ا  احل�ش���ول 
دخول���ك للمطار،وعلى اأى ح���ال هناك نظام خا�ص 

للتاأ�شريات طبقاً للبلد القادم منه ال�شائح.

تتمي���ز �شركة م�شر للطريان ب���اأن لديها �شبكة من 
الرح���الت الدولي���ة واملحلي���ة، فه���ى ترب���ط م�ش���ر 
مبعظ���م الدول، ومعظم املدن ال�شياحية فى م�شر، 
فمهما كان بلدك ف�شوف جتد ال�شركات التى تنظم 
الرح���الت اجلوية اإىل املط���ارات ال�شياحية بالبحر 

الأحمر و�شيناء.

اأم���ا �شي���ارات التاك�ش���ى فه���ى متاح���ة ومتوف���رة فى 
املنطق���ة وباأ�شع���ار معقول���ة، كم���ا توج���د احلافالت 
ال�شياحي���ة املكيفة والتى تعتر و�شيلة جيدة لروؤية 
معامل الطريق اأثن���اء ال�شفر، كما ميكنك ا�شتئجار 

�شيارة با�شتخدام وثيقة ال�شفر ال�شارية.

وتعت����ر وجه����ة �شياحي����ة م�شم�ش����ة على م����دار العام، 
حي����ث ترتاوح درج����ات احلرارة فى النه����ار مابني 20 
ْ ف����ى �شه����ر يناي����ر اإىل 37 ْ ف����ى �شه����ور ال�شي����ف، فهى 
لي�ش����ت �شخونة ذات رطوب����ة عالية، وتعتر الن�شمات 
العليل����ة القادم����ة م����ن البح����ر الأحم����ر واح����دة م����ن 
ممي����زات ه����ذه املنطق����ة، اأم����ا �شق����وط الأمط����ار فهو 
اأم����ر غري معت����اد، اإل اأنك �شوف ترى القليل منه فى 

�شهرى يناير وفراير.

تع����د اللغ����ة العربي����ة ه����ى اللغ����ة الر�شمي����ة للب����الد، 
م����ن  والعدي����د  الإجنليزي����ة  اللغ����ة  اإىل  بالإ�شاف����ة 
اللغات الأخرى التى تنت�شر فى املناطق ال�شياحية.

ل���ن حتت���اج اإىل تطعيم���ات معين���ة قب���ل زيارت���ك 
للمنطق���ة، اأم���ا اإذا كنت قادماً م���ن منطقة خطرة 

ف�شوف يطلب منك ال�شهادات املعتادة.

ويتواف���ر الأطباء وامل�شت�شفيات على م�شتوى عال، 
واأي�ش���اً ال�شيدليات )التى تفت���ح ل�شاعات طوال(، 
حيث يتمي���ز ال�شيادلة امل�شري���ون باأنهم موؤهلون 
وعل���ى م�شتوي���ات طبية عالية وق���ادرون حتى على 

و�شف الدواء.

ف����ى املناط����ق ال�شياحي����ة للبح����ر الأحم����ر و�شين����اء، 
�شوف جتد جمموعة كبرية من املطاعم واملقاهى، 
ل����ذا حتل����ى ب����روح املغام����رة وت����ذوق طع����م م�ش����ر، 
فالأطب����اق املحلي����ة ي�شتخدم ف����ى �شنعه����ا التوابل، 

والأ�شماك واللحوم واخل�شروات الطازجة.
ق����م بتجربة الأطباق امل�شرية مثل الفالفل، واأي�شاً 
بب����طء(  )ف����ول جمف����ف مطه����و   املدم�����ص  الف����ول 
والطعمي����ة )الفول املجرو�ص مع التوابل(، والطبق 
املمي����ز هو الك�ش����رى الذى يعد خليط����اً من املكرونة 
والب�ش����ل املقل����ى، والعد�����ص، واحلم�����ص، والفلف����ل، 

والثوم.
ول تن�ش����ى اأن تت����ذوق القه����وة العربي����ة فهى اأف�شل 
بكثري من مذاق القهوة التى حتت�شيها فى بالدك.
تذك����ر �شخونة هذه املنطقة، ل����ذا قم ب�شرب كميات 

كبرية من املياه

ي�شمح لك بالتقاط ال�شور الفوتوغرافية و�شور 
الفيدي���و، اإل اأن���ه ف���ى بع����ص الأماك���ن املقد�ش���ة 
وبالق���رب م���ن املناط���ق الع�شكري���ة �ش���وف جت���د 

لفتات ممنوع الت�شوير.

تاب���ع  ل���ذا  الت�شوي���ر،  متن���ع  املتاح���ف  وبع����ص 
الالفتات وا�شاأل اأحداً ما.

معل�وم��ات ه��ام��ة
ال�ستعالمات واحلجز

الدخول اإىل م�سر

النق���ل

املن������اخ

اللغ���ة

ال�سح��ة

تناول الطعام فى اخلارج

الت�س�وير



�ش���وف جت���د اأ�شعاراً معقول���ة للب�شائع ف���ى املحال 
التجارية والأ�شواق، خا�شة فى املنتجات القطنية، 

واجللدية، والتوابل والأعمال اليدوية.

يع���د الغو�ص والريا�شات املائية من اأهم الأن�شطة 
م���ن  الكث���ري  �شتج���د  اأن���ك  اإل  هن���ا،  الريا�شي���ة 
الأن�شط���ة الأخ���رى، فكم���ا ت���رى ف���ى ه���ذا الدليل 
ال�شياحى يوجد العديد من مالعب اجلولف ذات 
اجلودة العالي���ة اإىل جانب ركوب اجلمال والتن�ص 

وبع�ص الأن�شطة الريا�شية الأخرى.

يع���د اجلنية امل�شرى هو العمل���ة الر�شمية للبالد 
وه���و ي�ش���ار اإليه فى قوائم الأ�شع���ار ب� )LE(، وهو 

يتكون من 100 قر�ص.

يح���رتم ال�شع���ب امل�ش���رى احلي���اة الأ�شري���ة ب�ش���دة، 
ل���ذا ف�ش���وف جتد ترحيب���اً دافئاً خا�ش���ة بالأطفال. 
وكم���ا ت���رى فى ه���ذا الدليل ال�شياحى ف���اإن العديد 
م���ن الفنادق واملنتجعات تفتخر باأنها تقدم مناطق 

واأن�شطة خا�شة بالأطفال.

ولأن الأطفال يحبون ال�شتمتاع بحرية فى البحر 
وال�شم����ص ال�شاطع���ة ل���ذا حتى فى الج���ازات يجب 
عليك اأن ترتك اأطفالك فى مكان اآمن كما لو كنت 

فى بلدك.

ويب���ل���غ اجل���ه�������د الكهرب���ائ���ى ح��������واىل 220 ڤولت 
ن�شي���ت  اإذا  الكهربائي���ة  الو�ش���الت  وج���ود  م�������ع 

اخلا����ص  ب���ك.

تب���داأ �شاع���ات العمل بالبن���وك واملكات���ب احلكومية 
ف���ى ال�شاع���ة 9 �ص، وتنتهى ف���ى ال�شاعة 2م، ما عدا 

اأيام اجلمعة، وال�شبت، والإجازات الر�شمية.

املح���ال التجاري���ة م���ن 10 ����ص، اإىل 10م، ويف�ش���ل 
الكث���ري من النا�ص ال�شتمتاع بال�شم�ص والبحر فى 

النهار، ثم القيام بالت�شوق بعد غروب ال�شم�ص.

الإج���ازات الر�شمي���ة املح���ددة فه���ى: 7 يناي���ر )عيد 
الكري�شما�ص القبطى(، 25 يناير )ثورة يناير 2011 
وعي���د ال�شرط�ة(، 25 اأبري�����ل )عي�د حترير �شين�اء(، 
1 ماي���و )عي���د العم���ال(، و)عيد ث���ورة 30 يونيو ( ، 
23 يوليو)عيد ث���ورة يوليو 1952(، 6 اأكتوبر )عيد 

القوات امل�شلحة( .

وهن����اك اأي�شاً بع�ص التواري����خ الأخرى والتى تتغري 
كل ع����ام تبع����اً للتق����ومي الإ�شالم����ى، ل����ذا ا�ش����األ ع����ن 
تاري����خ �شه����ر رم�ش����ان )حي����ث يق����وم امل�شلم����ون في����ه 
بال�شي����ام خالل النه����ار(، وعيد الفطر املبارك الذى 
ياأت����ى ف����ى نهاي����ة رم�ش����ان، وكذل����ك عي����د الأ�شح����ى 

املبارك وراأ�ص ال�شنه الهجرية.

م���ن ال�شه���ل ج���داً اأن تبق���ى عل���ى ات�شال ف���ى هذه 
املنطق���ة، ولكن ل تن�ص اأن تغلق تليفونك املحمول 
تغطي���ة  تع���د  حي���ث  امل���كان.  بروع���ة  لت�شتمت���ع 
التليف���ون املحم���ول جيدة ف���ى املناط���ق ال�شياحية 

الرئي�شية والفنادق.

وتعد خدمات �شبكة النرتنت �شائعة ومتوفرة فى 
العدي���د من الفن���ادق فى غرف الن���زلء. ومقاهى 
ال�شاي���ر الكث���رية والت���ى تبقيك عل���ى توا�شل مع 

بالدك، اأما الآن فتوجد خدمة ال� »واى فاى«.

كم���ا ميكن���ك �ش���راء الطواب���ع الريدي���ة واإر�ش���ال 
خطاباتك من خ���الل مكاتب الريد، ولكن تذكر 
اأنه���ا مث���ل اأى هيئ���ة حكومية اأخرى تك���ون مغلقة 
اأي���ام اجلمع���ة. كم���ا تق���وم بع����ص الفن���ادق ببي���ع 

الطوابع الريدية واإر�شال بريدك اخلا�ص.

كم���ا تتواف���ر ماكين���ات ال�ش���رف الآىل ف���ى البنوك 
والفن���ادق الكب���رية، كم���ا تنت�ش���ر البن���وك ومكات���ب 

ال�شرافة من اأجل تغيري العملة.

وتقبل املحال التجارية والفنادق واملطاعم التعامل 
عن طري���ق البطاقات الئتماني���ة، واأي�شاً ال�شيكات 
ال�شياحي���ة، كما يتم التعام���ل بالأموال ال�شائلة فى 

الأ�شواق واملحال ال�شغرية.

ول يوج���د هن���اك حد ملبل���غ العمل���ة الأجنبية الذى 
ميكنك اأن تاأخذه داخل اأو خارج م�شر.

�شلحفاة )البحر الأحمر(
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منتجع ونادى �شحى)هيلتون الأق�شر(

الإق��ام���ة وامل�ب�ي����ت



اإذا كن���ت تخط���ط لالإقامة ف���ى فندق اأربع اأو خم�ص جنوم الرائع، اأو فن���دق عائم فى نهر النيل 
لت�شتمت���ع بتجرب���ة هائل���ة مل�شاهدة املواق���ع واملناظر الرائع���ة على الطريق، فاأن���ت اأمام م�شتوى 
ع���ال ج���داً من الت�شهي���الت الفندقية املتميزة، حيث تتمتع الب���الد مب�شتويات عالية من اأ�شباب 

الراح���ة واملتع���ة ف���ى مقاب���ل اأ�شع���ار منا�شب���ة.

وح�شاراته���ا  بتاريخه���ا  م�ش���ر  تتمي���ز 
املمت���ازة،  الأثري���ة  ومبواقعه���ا  القدمي���ة، 
واملع���امل ال�شياحي���ة البارزة مث���ل اأهرامات 
وب�شحرائه���ا  املل���وك،  ووادى  اجلي���زة، 
الوا�شع���ة، ومبواق���ع الغو����ص، واملنتجع���ات 
املنت�ش���رة عل���ى �شريطه���ا ال�شاحل���ى، له���ذا 
ف���اإن م�ش���ر جت���ذب ال�شي���اح والزائرين من 
كل ح���دب و�ش���وب ف���ى الع���امل كل���ه، بحيث 
ميك���ن لهم اأن يخت���اروا الإقام���ة فى فندق 
اأو عل���ى  رفي���ع امل�شت���وى ف���ى ال�شكندري���ة 
ال�شريط ال�شاحل���ى للبحر املتو�شط، اأو فى 
القاه���رة، اأو الأق�شر، اأو اأ�شوان، اأو فى اأحد 
منتجع���ات البح���ر الأحم���ر اأو ف���ى مناط���ق 
�شين���اء، كما ميكنهم اختي���ار مكان خمتلف 
واأك���ر تخ�ش�ش���اً لال�شرتخ���اء، اأو الإقامة 
ف���ى فندق تاريخ���ي، اأو منتجع للجولف، اأو 
خمي���م �شحراوى، وهكذا ف���اإن الفنادق فى 
م�ش���ر تتنوع تنوع���اً هائ���اًل لتنا�شب جميع 
حي���ث  وامليزاني���ات،  وامل�شتوي���ات  الأذواق 
جتع���ل م���ن اقامة ال�شائح ذك���رى لن تن�شى 

ولن متحى من حياته اأبداً.

لهذا فاإن ال�شائحني والزوار يتوافر اأمامهم عدة خيارات لالإقامة اإذا ما قرروا مكان ونوع اقامتهم التى 
يريدونه���ا، فف���ى القط���اع التاريخى الفاخر واملتمي���ز لل�شوق ال�شياحى هناك فن���دق اأوبروى مينا هاو�ص 
وال���ذى كان بال�شاب���ق ن���زًل لل�شيد حيث يطل عل���ى اأهرامات اجليزة، اأو فندق املاري���وت بالقاهرة والذى 
يرجع اإىل القرن التا�شع ع�شر حيث افتتح فى نف�ص الوقت مع قناة ال�شوي�ص، كما يوجد فندق ال�5 جنوم 
�شوفيت���ل وكرتاك���ت ف���ى اأ�ش���وان، وكان املف�ش���ل عند الكاتب���ة اأجاثا كري�شت���ى حيث كتبت في���ه »املوت على 
الني���ل« وه���و واح���داً من اأ�شهر الفنادق امل�شرية حيث يقع على �شف���اف النيل فى اأ�شوان، اأما فى الأق�شر 
فيوج���د فن���دق �شوفتيل ونرت بال�ص )الق�شر ال�شت���وى( ذو اخلم�ص جنوم والذى يطل على النيل وعلى 
ال�شف���ة الأخ���رى يب���دو من بعيد  وادى امللوك مبواجهة النهر، كم���ا يوجد فندق ال�شالملك فى منطقة 

ق�شر املنتزة بالإ�شكندرية والذى كان م�شكناً لإقامة العائلة امللكية.

كم���ا يرغ���ب العدي���د م���ن ال�شائح���ني ال�شتمت���اع با�شرتاح���ة ف���ى املنتجع���ات ال�شت�شفائي���ة وال�شرتخاء 
والرفاهي���ة، اأو ال�شتمت���اع بلع���ب جولت من ريا�شة اجلولف، لهذا فاإن �شيت���ى �شتارز الدوىل الفخم فى 
القاه���رة، والن���ادى ال�شح���ى لفن���دق الفور�شيزونز فى ال�شكندري���ة، و�شارم ليف ف���ى العلمني، ومنتجع 
هيلت���ون ف���ى الأق�ش���ر، و�شوفيتي���ل الكرن���ك، ومنتج���ع مينا في���ل فى �شفاج���ا، و�شتيال دى م���ارى بالعني 
ال�شخنة على البحر الأحمر، وفندق �شافوى وجراند روتانا فى �شرم ال�شيخ، كل هذه الفنادق والأماكن 

متخ�ش�شة فى ال�شرتخاء ونوادى ال�شت�شفاء.

فندق ماريوت، املطعم الإيطاىل )مرتفعات طابا(
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اأم���ا فن���ادق ج���ى دبليو فى القاه���رة، وبورتو مارين���ا العلمني، والكا�ش���كادة فى خليج �شوم���ا، و»�شتيجنرجر 
الداو« فى الغردقة، يوجد بهم جميعاً مالعب اجلولف.

اإم���ا اإذا كن���ت تخطط للذه���اب اإىل الأماكن التى تعت���ر بعيدة عن الأماكن ال�شياحي���ة املطروقة مع مر�شد 
�شياح���ى، فاأن���ت اإذن اأمام���ك الفر�ش���ة لتقيم فى ن���زل وفنادق امل���دن الب�شيطة، ففى واح���ة البحرية الرائعة 
ميكن���ك الإقام���ة فى فن���دق ق�شر الباويطى، وفى واح���ة الداخلة �شتقيم فى فندق �شح���راء الطرفة، وهما 
يقع���ان بال�شح���راء الغربي���ة، اأم���ا فى �شي���وة وهى واحدة م���ن الواحات الت���ى يعي�ص بها اأك���ر املجتمعات فى 
ال�شح���راء، ميكن���ك القامة فى فندق اأندريد اأميال البيئ���ى الذى تتوافر فيه اأ�شباب الإقامة والراحة مثل 

حم���ام ال�شباح���ة واأجنح���ة ال�شي���وف، وميكن���ك اأن تعي����ص مثل ه���ذه التجربة ف���ى منطقة �شين���اء وفى نزل 
ب�شاطة بنويبع.

له���ذا، فمهم���ا كان���ت اختيارات���ك لالإقام���ة مب�شر، ميكن���ك اأن تتمتع براحة الب���ال حيث �شتعرف جي���داً اأننا 
�شنعمل جاهدين على اأن نوفر لك اإقامة �شعيدة ورائعة فى م�شر.

- اإن الفن���ادق املذك��ورة فى ه���ذا اجلزء هى جمرد خمت���ارات ب�شيط���ة من جمم����وع����ة ه���ائل����ة من الفن����ادق 
املوج������ودة مب��ش���ر، ولك���ى حت�ش��ل عل���ى ق��ائم�����ة ك���امل���ة تف�ش���ل بزي������ارة م���وق������ع الفن�������ادق امل�شري�����ة ع���لى 

www.eha.org.eg :النرتنت

منتجع نزل الطرفة
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ف���ى  اأن ت�شع���ه  ال���ذى يج���ب علي���ك  الأول  الأم���ر 
اعتب���ارك هن���ا ه���و امل�شاح���ة الكب���رية له���ذه املناطق 
فه���ى تزي���د عل���ى 270 األ���ف مي���ل مربع اأو م���ا يزيد 

على 700 األف كم2.

كل  تختل���ف  كب���رية  واح���ات طبيعي���ة  �ش���ت  هن���اك 
منه���ا عن الأخرى م���ن حيث الت�شاري����ص واملناظر 
الطبيعية وهى: الفيوم، البحرية، �شيوة، الفرافرة، 

الداخلة، واخلارجة.

اأم����ا حج����م كل واح����ة فهو يع����د مفاج����اأة ل����ك. وبالطبع 
توج����د واحات �شغرية ت�شتطيع اأن تقوم بالتخييم فيها 
حت����ت �شوء النج����وم، اأم����ا الواحات الكب����رية فيوجد بها 
الفنادق الكبرية التى توفر لك الراحة بعد يوم مزدحم.

اأه���م  وتع���د منطق���ة »جب���ل اجلل���ف الكب���ري« م���ن 
املناط���ق اجلاذب���ة لل�شياح���ة، وب���ني ه���ذه املنطق���ة 
وواح���ة �شيوة يوجد بحر الرم���ال العظيم. ويرجع 
ل���ك الأمر لكى حتدد املدة الزمنية التى ترغب فى 

ق�شائها فى ال�شحراء والواحات.

والعدي���د م���ن ال�ش���ركات ال�ش���ياحية تنظ���م رحالت 
ق�ش���رية م���ن ي���وم اإىل ثالثة اأيام، بينم���ا يود بع�ص 
النا����ص »التعمق فى ال�ش���حراء«، الأمر الذى يعنى 
ل���ذا  ق�ش���اء وق���ت طوي���ل ل�شتك�ش���اف ال�ش���حراء، 
ميكن���ك اأن حتج���ز رحلة �ش���حراوية طويلة من 4: 

10 اأيام فاأكر.

واحدة من اأجمل مميزات الإجازة مب�شر هى اإمكانية ا�شتمتاعك بقدر هائل ومتنوع من التجارب والأن�شطة 
خالل وجودك ببلد واحد، فبالإ�شافة اإىل اقامتك مبنطقة البحر الأحمر و�شيناء، ميكنك اأي�شاً اأن تق�شى 
وقتاً ممتعاً فى اأماكن خمتلفة مثل وادى النيل، وال�شحارى، والواحات. ففى كل هذه املناطق تاأكد من اأنك 

�شوف ت�شتمتع مب�شاهدة املناظر الطبيعية الرائعة من حولك، و�شوف ت�شعر بالتاريخ اأي�شاً.

وتتمتع م�ش���ر ب�ش���بكة موا�ش���الت داخلية جيدة مما يعنى اأن التنقل فى م�ش���ر اأمر �ش���هل، فاإذا كنت تنوى 
ق�ش���اء اأ�ش���بوع كام���ل فى البحر الأحمر، ميكنك بب�ش���اطة التوجه اإىل منطقة اأخرى مل���دة يوم اأو يومني ثم 

تعود اإىل مكان اقامتك.

والعديد من ال�شركات ال�شياحية تقدم باقات ممتازة حيث �شيكون لديك اخليار بني احلجز قبل مغادرتك 
لبلدك، اأو اأن تختار عند و�شولك للفندق اأو املنتجع.

لذا فاإن اخليارات متعددة ووا�شعة، فهيا نلقى نظرة على بع�ص الأفكار.

وادى غزالة )�شيناء(

املقرتحات وال�ب��دائ���ل

ال�سحارى والواحات



اإن الكلم���ات الت���ى تق���ال مث���ل »اآخ���ذه للعق���ل« اأو »ل 
لو�ش���ف  بك���رة  ا�ش���تخدمت  ق���د  تفويته���ا«  ميك���ن 
ه���ذا امل���كان، ولكنها ه���ى الكلمات الوحيدة املنا�ش���بة 
لو�ش���ف املنطقة التى متتد بني القاهرة �ش���ماًل اإىل 

اأبو �شمبل جنوباً.

وهن���اك العدي���د م���ن خي���ارات الرح���الت اإىل وادى 
الني���ل م���ن البح���ر الأحمر و�ش���يناء، حيث �ش���يعتمد 
اختيارك على امل���دة الزمنية التى اأمامك وامليزانية 
الت���ى مع���ك وتق���وم رح���الت منتظم���ة م���ن العدي���د 
من املط���ارات اإىل القاهرة والأق�ش���ر وم���دن اأخرى 
رئي�ش���ية، كم���ا تق���وم ال�ش���ركات ال�ش���ياحية املحلي���ة 
بتوف���ري باق���ات متمي���زة لال�ش���تفادة م���ن رحلت���ك. 
ويف�ش���ل بع�ص ال�شائحني ال�شفر براً ولكن بالطبع 
�شت�ش���تغرق وقت���اً اأط���ول، واإن كن���ت �ش���وف ت�ش���تمتع 

باملناظر الطبيعية املذهلة اأثناء ال�شفر.

ومث���ل هذه الرحلة الرية تبداأ بالقيادة غرباً حول 
منطقة �ش���حراء �ش���يناء قبل التوج���ه اإىل نفق قناة 

ال�شوي�ص للو�شول اإىل القاهرة.

اأم���ا زي���ارة العا�ش���مة امل�ش���رية فه���ى جترب���ة رائع���ة 
ف���ى حد ذاته���ا، وهى مدينة �ش���اخبة تتمي���ز بوجود 
عدد كب���ري من الفنادق الكب���رية، واملطاعم املمتازة، 

والكنوز التى ل تقدر بثمن.

ول تفوتك زيارة املتحف امل�شرى، فى و�شط املدينة 
والذى ي�ش���م اأف�ش���ل املجموعات الأثرية فى العامل 
والذى ت�ش���مل كنوز توت عن���خ اآمون، لذا يجب على 
كل ان�ش���ان زي���ارة الأهرام���ات واأب���و اله���ول واملتحف 
امل�ش���رى الكب���ري خ���ارج املدين���ة، حي���ث تع���د جتربة 
�ش���ياحية رائع���ة، ول���ن يك���ون اأمام���ك �ش���وى التاأث���ر 
البال���غ، واخل�ش���وع ورمب���ا التحدي���ق باأه���م واأ�ش���هر 

الإبداعات فى هذا الكوكب.

وم����ن اأجل جتربة لتن�ش����ى وليرتكه����ا الكثريون قم 
بروؤي����ة نهر النيل لياًل )يوجد بواخر الع�ش����اء(، وقم 
اأي�شاً بالت�شوق فى خان اخلليلى عند غروب ال�شم�ص 

اأو �شاهد ال�شوت وال�شوء فى اأهرامات اجليزة.

اأما الأق�ش���ر فهى ت�ش���تحق الزيارة مثل الأهرامات، 
فه���ى تتمي���ز بعرو�ص ال�ش���وت وال�ش���وء التى تقدم 
ف���ى معاب���د الكرن���ك. ورمب���ا تك���ون اأف�ش���ل طريقة 
لكى ت�ش���عر باملذاق امل�ش���رى برحلة نيلي���ة على اأحد 
الفن���ادق العائم���ة ف���ى الني���ل وه���ى تق���دم الإقام���ة 
املريحة  واملطاعم الفاخرة، وحمام �شباحة �شغري.

وتنطل���ق معظ���م ه���ذه الفن���ادق العائمة من اأ�ش���وان 
وت�ش���تغرق ب�ش���عة اأي���ام لت�ش���ل �ش���ماًل اإىل الأق�ش���ر 
قب���ل عودته���ا مرة ثانية. وم���ن املعتاد زي���ارة املواقع 
الأثري���ة الرائع���ة مبك���راً ف���ى النهار قب���ل اأن ترتفع 
الباخ���رة  اإىل  اأخ���رى  م���رة  التوج���ه  ث���م  ال�ش���م�ص 
عل���ى  وال�ش���تمتاع مبنظ���ر اخل�ش���رة  لال�ش���رتخاء 
�ش���فاف وادى النيل والتى تب���دو وكاأنها تطفو على 

النهر بجانبك.

وهن���اك العدي���د م���ن البواخر النيلي���ة الفاخرة ذات 
اخلم�ص جنوم والتى تقوم برحلتها بني اأ�شوان واأبو 
�ش���مبل. كم���ا ميكن���ك اأن تق���وم به���ذه الرحل���ة )عن 
طري���ق اجل���و( حيث تتوج���ه اإىل احل���دود اجلنوبية 
امل�ش���رية لزي���ارة بح���رية نا�ش���ر ومعابد اأبو �ش���مبل 

الرائعة.

ولعل���ك تع���رف ب���اأن ه���ذا ال�ش���رح ال�ش���خم ق���د مت 
تفكيك���ه من���ذ ع���دة �ش���نوات للمحافظ���ة علي���ه م���ن 
النغم���ار فى بحرية نا�ش���ر والتى تقوم الآن بامداد 

البالد بالطاقة الكهربائية.

ث���م  مت نقل���ه بع���د ذل���ك  على منح���در ع���اىل واأعيد 
بنائ���ه من جديد. لدرجة اأن الفراعنة الذين قاموا 
اإذا  بالده�ش���ة  ي�ش���عرون  �ش���وف  بالأ�ش���ا�ص  ببنائ���ه 

�شاهدوه الن.

فاإن���ك  الإ�ش���افية،  رحلت���ك  خي���ارك  كان  اأي���اً  ل���ذا 
�ش���تذهل من روعة ما تراه وبالتاأكيد �شوف يعطيك 

احلما�شة لكى تعيد الزيارة مرة اأخرى.

ولالأ�ش���خا�ص العا�شقني لل�ش���حراء، ميكن اأن ت�شل 
مدة الرحلة اإىل ثالثة اأ�شابيع.

يع���د  ال�ش���حراء  ا�شتك�ش���اف  ف���اإن  ح���ال  اأي���ة  وعل���ى 
مغامرة لن تنت�شى ولكن فقط تاأكد من اأنك برفقة 
مر�ش���د �ش���ياحى ذو خ���رة، بالإ�ش���افة اإىل اح�ش���ار 
كمي���ة كبرية من املياه والطعام، و�ش���يارة دفع رباعى 

فى حالة جيدة.

وباحلدي���ث عن املوا�ش���الت، ميكنك اأن تتعلم كيفية 
رك���وب اجلمل حيث يعد اأمراً لي�ص �ش���هاًل كما يبدو 
ف���ى الأف���الم ال�ش���ينمائية، ولك���ن �شت�ش���تغرق بع����ص 

الوقت لت�شعر بالراحة على �شفينة ال�شحراء.

وكلم���ة اأخ���رية عن النج���وم، فاإنك لن ت�ش���دق مدى 
روعة وجمال ال�شماء لياًل بعيداً عن اأ�شواء املدينة، 

��لويحيط بك الهدوء وال�شكون فى ال�شحراء.
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تق���وم الب���الد بالرتحي���ب ب�ش���يوفها عل���ى م���دى 
اآلف ال�شنني، حيث ي�شعر زائروها بهذا الرتحاب 
الداف���ئ، و�ش���وف ت�ش���عر باحل���ب امل�ش���رى للحياة 
الأ�ش���رية لذا فاإن الإطف���ال يعاملون معاملة كبار 

ال�شخ�شيات الهامة.

وتتميز م�ش���ر باأنها بلد اآمن حيث �ش���تجد الكثري 
م���ن الأ�ش���خا�ص املرتدي���ن لل���زى الر�ش���مى )مثل 
�ش���رطة ال�شياحة والعنا�شر الأمنية( واملوجودين 

للم�شاعدة ولكى ت�شعر براحة البال.

وهذه بع�ص الن�شائح:

اإف�ع����ل
ال�ش���م�ص  م���ن  الواق���ى  الك���رمي  باح�ش���ار  ق���م   -
ومرط���ب، و�ش���ع نظارت���ك ال�شم�ش���ية والقبع���ة 
حلمايت���ك م���ن ال�ش���م�ص خا�ش���ة ف���ى امل���دة من 
11 ����ص اإىل 2 م حي���ث تكون حرارة ال�ش���م�ص فى 

ذروتها.

ذهب���ت،  اأينم���ا  مع���ك  �ش���فرك  بج���واز  احتف���ظ   -
وعندما تكون بعيداً عن مكان اقامتك.

- حاف���ظ عل���ى الكن���وز املوج���ودة حت���ت امل���اء، فهو 
تراث ان�شانى ي�شتحق املحافظة عليه.

اإلي���ه  تتوج���ه  ال���ذى  بامل���كان  دراي���ة  عل���ى  ك���ن   -
واحتفظ بخريطة اأو دليل �شياحى معك.

الع���ادات والتقالي���د، فهن���اك �ش���وابط  اح���رتم   -
للم�ش���اجد  زيارت���ك  عن���د  املالب����ص  لرت���داء 

والكنائ�ص.

ال�ش���ياحى  ال�ش���تعالمات  مكت���ب  بزي���ارة  ق���م   -
للح�شول على املزيد من املعلومات.

- ا�ش���األ عن مواعيد الأماكن التى تقوم بزيارتها، 
حيث اأنها تتغري خالل �شهر رم�شان والإجازات 

الر�شمية.

ل تفعل
�ش���تفوتك  اأن حت�ش���ر الكام���ريا واإل  - ل تن�ش���ى 
الحتف���اظ باللحظ���ات والذكري���ات الرائعة مع 

من حتب.

- ل تذه���ب للرحالت ال�ش���حراوية بدون مر�ش���د 
مدرب، و�شائق ماهر.

- ل تاأخ���ذ اأى �ش���ئ م���ن املحمي���ات الطبيعي���ة، ول 
ترتك اأي �شئ وراءك.

اأو  اجلول���ف،  مبالع���ب  ال�ش���تمتاع  تف���وت  ل   -
الغو�ص بالن�شبة لك اأو لأطفالك.

وفوق كل هذا:
اله���دوء  واجع���ل  م�ش���ر،  ف���ى  بوقت���ك  ا�ش���تمتع 
والطيب���ة والح���رتام ج���زءاً م���ن حيات���ك هن���اك 
ول���ك احلرية فى اأن تاأخذ ه���ذه القيم مبادئ لك 

لرتجع بها بالدك.
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