ЕГИПЕТ
Лулка на цивилизацијата,
мешавина на традицијата и на
современиот живот.
Илјада години бил место на
фараони, кралеви и императори.
Но, Египет е многу повеќе од
пирамидите и од спомениците, тоа
се полуостровот Синај, Црвеното
Море, коралните подводни градини,
возбудливиот ноќен живот,
луксузните хотели и ресторани,
романтичното крстарење по Нил,
светите места... Шарм ел Шеик,
Наама Беј, планината Синај, Тиран
островот или Рас Мохамед...

СОВРЕМЕНА С
ЗЕМЈАТА НА Ф
Пред околу 5.000 години на брегот
на реката Нил во Северна Африка се
развивала неверојатната цивилизација
на стариот Египет. Денес Египет е една
од најзначајните и највлијателните
арапски држави. Се наоѓа меѓу Африка
и Блискиот Исток, во суптропскиот појас и го опфаќа источниот дел на Сахара, со низини западно од Нил и со
планини на исток.
Лулка на цивилизацијата, мешавина
на традицијата и на современиот живот. Египет е многу повеќе од пирамидите и од спомениците. Египет е и
полуостровот Синај, Црвеното Море,

коралните подводни градини, возбудливиот ноќен живот, луксузните хотели и ресторани, романтичното крстарење по Нил, светите места и многу
повеќе од она што не сте го доживеале.
Илјада години беше место на фараони,
кралеви и императори. Најдете време
и посетете го за да откриете зошто ви
го препорачуваме.
Ви го претставуваме и прекрасниот
Шарм ел Шеик, едно од најлуксузните
и најубавите летувалишта на Синајскиот полуостров. Претставува мешавина од сонце, песок и преубаво море,
луксузни хотели кои се наоѓаат во

низа големи комплекси, со можности
за спорт и рекреација, како и за многу
забава и добар одмор.
Центар на туристичките активности
претставува и Наама Беј, со разновидни содржини, почнувајќи од национални ресторани, хард рок кафеа,
казина, бедуински кафулиња и сè што
може да понуди едно современо монденско летувалиште.
Шарм ел Шеик е познат по небесно
сините чисти морски длабочини, кои
се рај за оние кои уживаат во разгледувањето на коралните гребени. Од тие
причини ова летувалиште неколку го-

РЕДБА СО
АРАОНИТЕ
дини по ред е прогласувано за најубава дестинација за летување во
светот.
Планината Синај ќе ви овозможи
неверојатно доживување затоа што
тоа е местото каде што Мојсеј, по 45дневно чекање, ги примил десетте
Божји заповеди. Искачувањето на планината трае околу 3 часа. Точно пред
изгрејсонце се доаѓа до врвот на планината, при што ќе имате можност да
го набљудувате прекрасното изгревање на сонцето и на околните синајски пејзажи. Тука ќе го посетите манастирот "Св. Катерина" и ќе ги видите

црковните реликвии.
Заминете на излет до Тиран островот или Рас Мохамед, таму ќе уживате
во неговите прекрасни пејзажи, а на
располагање ќе ви биде доволно забава, ќе пливате и ќе нуркате на места
каде што подводниот свет личи на
цветна градина, каде ќе имате средба
со најразлични видови риби и други
морски животни.
Со еден збор, Египет и неговите летувалишта-градови нудат многу забава и релаксација, а истовремено можат да се видат и фасцинанти реликвии
и светски чуда заштитени под УНЕСКО.

