
К«Курорт Шарм
ель
Шейх» — це звучало спо

кусливо. Лише три з половиною години на борту
авіакомпанії МАУ — і ми вже на місці. З літака
оглянули гори та пустелю, на тлі яких помітно
вирізнялись ошатні курорти
оази. Червоне море
вабило своїми мінливими відтінками. Були там і
червонясті у променях африканського сонця...

Існує думка, що влітку Єгипет перетворюєть

ся на пекло. Проте цей стереотип зникає вже пі


сля перших кроків по землі фараонів. Не запере

чуватиму, що в перші хвилини повітря вриваєть

ся вам в обличчя гарячим сухим поцілунком. Та
щойно потрапляєш на пляж, це відчуття зникає,
наче міраж у пустелі.

Під крилом «Pickalbatros»
Дорога до готелю зайняла близько п’ятнадця


ти хвилин, які промайнули непомітно за цікави

ми розповідями гіда.

Загальновідомо, що в Шарм
ель
Шейху є ве

личезна кількість фешенебельних готелів на
будь
який смак (уточнимо — їх тут понад 200).
Група «Pickalbatros Hotels» на туристичному рин

ку знана вже понад 20 років, і саме вона люб’яз

но приймала нас. У володінні «альбатросів» —
заклади на провідних курортах Єгипту (Хургада,
Шарм
ель
Шейх, Порт
Саїд) і Марокко (Мар

ракеш, Агадир, Фес).

Ми оселилися в одному з найкращих курортів
— «Royal Albatros Moderna Sharm El Sheikh»*****
(www.pickalbatros.com). Цей елегантний готель на

узбережжі затоки Набк
Бей імпонує привітним персоналом,
зручними номерами з вікнами на басейн або пляж, безліччю ре

сторанів і барів, ба у ньому навіть є власний невеликий аквапарк.
Система «all inclusive» дає змогу насолодитися розмаїттям смач

них страв. Вона охоплює ресторани: середземноморської кухні,
італійської — «Il Camento» (мій улюблений), азійської — «L’Asia

tique», східної — «Tagine» та німецької — «Zum Kaiser». Який ви

бір, які контрасти! А ще сюди входить близько 10 барів від рецеп

ції аж до самого моря!

Без сумніву, цей готель припаде до душі людям різних вікових
категорій. Кожен знайде тут собі заняття — від масажів до снор

клінгу, від тенісу до водних гірок.

Перлини Шарму
Шарм
ель
Шейх — курорт на півдні Синайського півострова,

першими його оцінили вибагливі італійці, які й досі щороку при

їздять сюди, аби відпочити. Головною перевагою курорту є тро

пічний клімат із дуже малою кількістю опадів. Можна засмагати,
плавати та насолоджуватися високим сервісом цілий рік. І зви

чайно, захоплюють барви підводного життя в Червоному морі. За
відчуттями погода тут улітку не набагато спекотніша, ніж у Киє

ві — принаймні немає задухи. А ось ціни в цей період напрочуд
низькі, при цьому сервіс залишається першокласним.

Окрім широкого спектру послуг готелів на курорті, туристам
тут пропонують морські подорожі, дайвінг і снорклінг із досвід

ченими інструкторами, екскурсії на автобусі чи літаку до визнач

них місць Єгипту: Каїра, Александрії, Луксора, гори Мойсея або
ж до сусіднього Ізраїлю. Приймаючий партнер «Flash Tour» про

понує ексклюзивні круїзи по Нілу на 4
 та 5
зіркових теплоходах
протягом 4 або 7 ночей із можливістю відвідати величні місця, ві
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«JoinUP!»

Міжнародна дружба в особі
керівника єгипетського та
туніського напрямків «Join
UP!» Катерини та місцевого
гіда Есама.

Улюблений «Royal Albatros Moderna Sharm El Sheikh»*****.

Розкішний «Rixos Sharm El Sheikh»*****.



домі всім за історією Стародавнього світу. Компанія «Join UP!»
наближає всі ці можливості до українців.

Ми ж із представниками туроператора оглянули сусідні 5
зір

кові резорти та дослідили варіації на тему відпочинку в Шармі.
Першим став готель «Cleopatra Luxury Resort»***** (www.cleopa�
traluxury.com). Це чудовий вибір для спокійної сімейної відпуст

ки. Елегантний заклад із просторою зеленою територією має 327
номерів. Для подорожі великою родиною готель пропонує 30 но

мерів «Family Suite» із кількома кімнатами, гардеробною, кухнею
і навіть власною пральною машиною. А моремани зможуть тіши

тися неозорими краєвидами Червоного моря просто з басейну.

Наступним став розкішний «Rixos Sharm El Sheikh»***** (shar�
melsheikh�ru.rixos.com). Тут вам запропонують VIP
відпочинок,
охайні номери (загалом 695), басейни в асортименті, спа
центр,
бари та ресторани на будь
який смак і власний нічний клуб.

Останнім пунктом за чергою, але не за значенням, став ком

плекс «Rehana Hotels & Resorts» (rehanaresorts.com) із трьома готе

лями: «Rehana Royal Prestige Resort & SPA»***** та «Rehana Royal
Beach Resorts & SPA»***** — на першій лінії, а «Rehana Sharm
Resort»**** — на другій. Курорт схожий на окреме містечко з роз

винутою інфраструктурою, ресторанами, аквапарком, сувенір

ними крамницями та просторим конференц
залом. Його загаль

ний бал підвищується сусідством із клубом «Hard Rock Cafe».

Вояжі зі снорклінгом
Дайвери вже давно визнали Шарм
ель
Шейх одним із найкра


щих у світі місць для підводних екскурсій. Чисте і тепле море, ба

гатий підводний світ і велика кількість коралових рифів створю

ють гарні умови для заняття дайвінгом і снорклінгом улітку та
взимку. До послуг туристів — численні дайв
клуби, школи підвод

ного плавання, яхти, інструктори, а також пункти прокату відпо

відного обладнання: від найпростішого до професіонального.

Ми теж не оминули морських атракцій — наш чудовий органі

затор влаштував нам вояж на яхті «Елеонора» із зануренням у світ
Червоного моря. Перший етап підготовки до снорклінгу (плаван

ня з маскою, трубкою та ластами під поверхнею води) розпочався
на борту. Ретельний інструктаж від дайверів
професіоналів вселив
хоробрість у наші серця. Та таку, що піддалась навіть я, не вміючи
плавати. Рятувальне коло і спеціально навчений парубок
рятів

ник дали змогу сповна насолодитися коралами різної форми і чи

сленними представниками флори та фауни Червоного моря. Без

пека тут на такій висоті, що глибини відкриваються навіть тим,
хто не вміє плавати. Дякую, не чекала!

Уперше ми занурилися в солоні води поблизу острова Тиран у
затоці Акаба. Тут розташовані чотири найпопулярніші рифи, наз

вані на честь англійських картографів: Джексон, Томас, Гордон і
Вудхаус. Ми спочатку ретельно дослідили риф Гордон із його роз

маїттям форм і барв. Ще дужче зачарував риф Темпл — він поло

жистий, але має три вершини, що здіймаються з 20
метрової гли

бини. Видовище заворожує. Зграї риб розглядали нас, а ми — їх.

У перервах між відвіданням дайв
сайтів учасники виїзду за

смагали, насолоджувалися морськими делікатесами, ділилися
враженнями, релаксували завдяки масажам та іншим спа
проце

дурам. Курортна класика Єгипту!

Атракції та традиції
А ще ми поринули в море привабливих пропозицій відпочин


ку поза готелем.
Нас радо зустрів аквапарк «Albatros Aqua Blu Sharm», що вхо


дить до вже знайомої мережі «Pickalbatros Hotels». Можна спро

бувати 9 басейнів, 32 гірки (12 дитячих), усі — з різними висота

ми та віражами.

Вечірній променад Старим ринком став нагодою насолодити

ся східним колоритом у «природному середовищі» та придбати
безліч сувенірів, таких як ароматичні олії, традиційні чаї, екзо

тичні солодощі, місцеві фрукти і всілякі приємні дрібниці на
згадку. Головний секрет правильного шопінгу — торгуватися з ус

мішкою і… шармом.

Розкрити таємниці стародавньої історії Єгипту і пізнати його
традиції ми змогли на вечірньому шоу «1001 ніч» у готелі «Alf Le

yla Wa Leyla». Проходячи з дворика у дворик, опинялись у неймо

вірних східних антуражах із різнобарвним освітленням та вигад

ливими фонтанами. Світ східної казки поглинув нас остаточно, і
ми, вражені виступами безстрашних вершників, що виконували
трюки на шаленій швидкості, музичними фонтанами й танцями
дервішів, потонули у кальянному диму…

Нічне життя Шарм
ель
Шейха славиться дискотеками, ніч

ними клубами, казино і шоу
програмами. Ми відвідали найкра

щі з найкращих нічних клубів у Наама
Бей — «Little Buddha» і
«Taj Mahal», а ще — екзотичну дискотеку посеред пустелі «La
Dolche Vita». Запальна атмосфера і танці до ранку! Надійні охо

ронці гарантували стовідсоткову безпеку.

Ми тестували Єгипет за всіма параметрами й радимо те саме

іншим, тож і туроператора обирайте того самого — «Join UP!».
Якщо бажаєте відчути всі насолоди та принади Єгипту, сміливо
вирушайте на поклик серця!

Дякуємо за незабутні враження компанії «JoinUP!» (joinup.ua),
за чудовий переліт — авіакомпанії МАУ (www.flyuia.com), за

бездоганний супровід — компанії «FlashTour»
(www.flashtour.com), за гостинний прийом — мережі готелів

«PickalbatrosHotels» (www.pickalbatros.com).

Екзотичний «Alf Leila Wa Leila»****.

Човни в Червоному морі — від класики до ретро.

Бурхливий світ Червоного моря чекає. 

Риф Темпл визирає з+під води.


