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КОРОТКО ПРО ЄГИПЕТ

 середземноморська країна, що межує з сектором Гази (Палестина) та Ізраїлем на північному сході, Акабською

затокою таЧервоним морем на сході, Суданом на півдні та Лівією на заході. Через Акабську

затоку лежить Йорданії, черезЧервоне море лежить Саудівська Аравія, а 

через Середземномор'я знаходяться Греція, Туреччина та Кіпр, хоча жодна з цих країн не розділяє сухопутний 

кордон з Єгиптом.

 Площа країни становить 997 690 км² (29-те місце у світі), з яких 59 202 км² в Азії. Столиця — місто Каїр, 

найбільше місто Близького Сходу і Північної Африки.

 Територія Єгипту — колиска прадавньої цивілізації. Єгипет виник в районі річки Ніл. Спочатку їх було два —

Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. Та у 3000 р. до н. е. цар Верхнього Єгипту Міна об'єднав Єгипет і утворив 

державу із столицею в Мемфісі.



ДЕКІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО КРАЇНУ

Єгиптяни стали першим 
народом, який винайшов 

писемність. Перші 
пам’ятки єгипетської 
писемності написані 

ієрогліфами.

Піраміда Хеопса — це 
єдине з «Семи чудес 

світу», яке збереглося до 
наших днів. Висота 

піраміди — 137,2 метра.

Луксор – столиця 
древнього Єгипту, а також 
найбільший музей просто 

неба.

Єдина річка, яка є в Єгипті 
це — Ніл, уздовж якої 

живе 95% населення. Це 2 
за розмірами найдовша 

річка у світі.

365 календарних днів і 24-
годинний день – також 

винахід древніх єгиптян.

З Курорта Шарм ель Шейх
можна швидко добратися

до Ізраїля.



ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ЦЮ КРАЇНУ ДЛЯ 
ВІДПОЧИНКУ?

 Єгипет пропонує відпочинок на будь-який смак: молодіжний, активний, але 

особливо гарний сімейне дозвілля. Придбання сімейного туру приваблює 

безліч туристів оптимальним поєднанням «ціна / якість», при цьому для 

дітей умови проживання та харчування особливо вигідні. Тут все підходить 

для дитини будь-якого віку: морська вода дуже тепла, а дно щільне і пологе.

 Така відпустка вибирається категорією туристів, якій важливо, щоб сервіс 

обслуговування був на найвищому рівні, а в готелях були створені розкішні 

умови проживання. Але збираючись у відпустку, можна недооцінювати силу 

єгипетського сонця. Досить часто саме спека стає причиною розчарування 

від відпочинку в цій країні. Тому, якщо спекотна погода вами переноситься 

погано, краще купувати тур в Єгипет в зимову пору року, коли температура 

повітря не така висока.



 Ті, хто прагнуть за придбанням нових емоцій, зможуть сповна відчути 

всю красу такого рішення. Як правило, в Шарм ель Шейху відпочиває 

та категорія туристів, яка вважає за краще займатися підводними 

зануреннями, а потім відправитися в готель відпочивати в комфортних 

умовах з ідеальним сервісним обслуговуванням.



ХУРГАДА

 Один з курортів, який є улюбленим місцем відпочинку 

багатьох туристів – це Хургада. Клімат цього місця дуже м’який і не 

вимагає акліматизації. Тому добре підходить і короткочасний 

відпочинок і відпочинок з дітьми будь-якого віку. У самий жаркий час 

року температура повітря не піднімається тут вище +35 С, а в 

найхолодніший період температура води не буває нижче +23 С. Готелі 

курорту Хургада знаходяться на узбережжі Червоного моря. 

 Тут розташовані готелі найвідоміших мереж – Хілтон, Шератон, 

Інтерконтиненталь, Маріотт і багато інших. Варіанти для проживання 

надають найрізноманітніші. Тому завжди можна знайти той, який 

влаштує і за умовами і за вартістю. Всі готелі Єгипту відрізняються 

високим рівнем сервісу, харчування туристів здійснюється за 

принципом «шведський стіл», у вечірній час туристам пропонуються 

розважальні програми.



НОВИЙ РІК В ЄГИПТІ?

 Поїздка на Новий рік в Єгипті буде справжнім подарунком всій родині. Вона дозволить отримати заряд бадьорості, 

набратися сил і отримати свіжі враження. Туристи які купують тур завчасно економлять в середньому від 10 до 30 

% від вартості туру.

 Українці люблять вибирати для святкування Нового року в Єгипті Шарм-ель-Шейх. Окрім розвиненої розважальної

інфраструктури, якісних готелів, цей курорт добре захищений від вітрів (взимку в Єгипті сезон вітрів), має тепле та

спокійне море.

 Хургада заманює, передусім, яскравою шоу-програмою. Особливо відомою є театралізоване шоу в палаці «Тисяча і

одна ніч». Крім того, сюди приїжджають любителі водних видів спорту.



ЩО ОБРАТИ ХУРГАДУ 
ЧИ ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ?

Хургада
Вильоти в Хургаду здійснюються з 2 х міст: Києва і Львова. 
Дорога займає приблизно 3-3,5 години. По прибуттю в 
аеропорту необхідно поставити візу, яка обійдеться вам в 
25 $

Шарм ель шейх
Вильоти в Шарм-ель-Шейх здійснюються з усіх великих 
міст України, з Одеси в тому числі. Переліт займає 3-3,5 
години. На візі можна заощадити, якщо ви не плануєте 
виїжджати на екскурсії за Синайський півострів. В 
аеропорту ставлять штамп "Sinai only" і ви можете вільно 
перебувати на території Синайського півострова до 15 днів.



КОРАЛОВИЙ РИФ

Хургада
Практично у всіх готелів Хургади піщаний і пологий вхід в море, 
що ідеально для відпочинку з маленькими дітьми. Кораловий риф 
біля готелів знайти складно, тому доведеться брати виїзні 
екскурсії або відпливати на човні і пірнати з інструктором. Але за 
красою він ні чим не відрізняється від інших курортів на Червоному 
морі.

Шарм ель шейх
Тут все протилежно навпаки, велика кількість готелів зі своїм 
кораловим рифом і невелика кількість готелів з піщаним входом в 
морі. Але при цьому помітна економія на екскурсіях до 
заповідників. А для великих любителів підводного світу, зовсім 
недалеко від Шарм-ель-Шейха розташований національний 
заповідник Рас-Мохаммед, красивий незайманий куточок 
природи.



ПОГОДНІ УМОВИ

Хургада
У Хургаді, як і в усьому Єгипті, тропічний пустельний клімат. З дуже жарким 
літом, середня температура в червні-серпні +32 градуси, і прохолодною 
зимою - 16-17 градусів тепла. У Хургаді можуть бути сильні вітри, що 
приємно для відпочинку влітку, так як тут не так спекотно, але в зимовий 
час це істотно зіпсує відпочинок.

Шарм ель шейх
Цей курорт знаходиться в тій же кліматичній смузі, але є суттєва відмінність 
від Хургади - це гори. Гори захищають Шарм-ель-Шейх від сильних вітрів і 
негоди. Тому взимку тут відпочивати комфортно навіть з маленькими 
дітьми. Так як вибравши безвітряну бухту, можна зовсім забути, що взимку в 
Єгипті бувають сильні, холодні вітри. Але це недолік влітку, так як тут 
набагато спекотніше, ніж у Хургаді. Але ще варто відзначити, що в цілому в 
Єгипті сухий клімат, тому спека тут переноситься легше, ніж на 
Середземному узбережжі Туреччини.



ГОТЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Хургада
Так як Хургада старіший курорт, більшість готелів, які розташовані 
на першій лінії вже втомлені і вимагають реновації, а нові готелі, 
які з'явилися зовсім недавно, змушені будуватися на другій лінії. 
До того ж слід зазначити, що готелів класу Lux тут практично 
немає.

Шарм ель шейх
Якщо говорити про готельної базі, то Шарм-ель-Шейх 
побудований пізніше і спочатку був орієнтований на заможних 
туристів, тому більшість готелів 5 зірок розташовані на березі 
моря. І за рідкісним винятком поганої якості. У Шарм-ель-Шейху 
розташовані готелі таких світових ланцюжків, як Hilton, Movenpick, 
Marriott, Four Seasons, а також відома турецька мережа Rixos.



ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ

 Хургада

Всупереч поширеному міфу з Хургади і Шарм-ель-Шейха добиратися до пірамід Гізи 

приблизно однаково близько 5,5-6 годин. Різниця становить лише 30 км. Але з Хургади

значно ближче добиратися до Луксора. Так як цей курорт трохи старше, тут добре розвинена 

інфраструктура, і хоча пам'ятників архітектури тут не багато, все ж можна знайти розвагу собі 

до душі - відвідати акваріум, дельфінарій, дискотеки і ресторани на променаді Нью Марина. 

Тим, хто хоче подивитися підводний світ може відвідати "єгипетську Венецію" Ель-Гуну або 

незайманий куточок Червоного Моря - Марсала Алам.

 Шарм ель шейх

Не дивлячись на те, що Шарм-ель-Шейх побудований пізніше, ніж Хургада, тут безліч 

цікавого. Наприклад, багатьом відома, вулиця Сохо Сквер, де знаходиться безліч магазинів, 

ресторанів, співаючий фонтан, каток і дискотеки. Крім цього тут є район Старе місто, де 

можна пройтися по ринку і поїсти смачні морепродукти. Якщо говорити про екскурсії, то тут 

можна піднятися на Гору Мойсея, де за переказами, він отримав скрижалі від Бога. А біля 

підніжжя гір знаходиться церква св. Катерини. Також зручно з Шарм-ель-Шейха добиратися 

до Ізраїлю і Йорданії, дві цих країни навіть можна відвідати за раз в одному дводенному турі.



ЛУКСОР—ВІЗИТНА КАРТКА ЄГИПТУ? 
ДЛЯ МЕНЕ ТАК, ОСЬ ЧОМУ:

 Луксор є одним з найдавніших міст у світі. Точно не відомо, коли він 

був побудований.

 У Луксорі (на території давніх Фів) археологами був виявлений 

згорток з переліком двадцяти одного золотоносного району, у яких 

велися гірничі роботи за часів фараона Рамзеса II (1317—1251 до н. е.).

 Найбагатшим джерелом історичних артефактів є один з найвідоміших 

храмів світу — храм Карнак. Не менше відомий Луксорський храм, 

розташований на східному березі Нілу.

 В Луксорі, в «місті мертвих», біля скелі стоїть храм цариці Хатшепсут, 

що добре зберігся.

 У 2019 році, під час розкопок при виконанні дорожніх робіт, у Луксорі 

знайдений підземний пам'ятник, дизайн якого нагадує 

Великого Сфінкса, який знаходиться в околицях пірамід в Гізі



ЩО Б ОБРАЛА Я?
Обидва курорти заслуговують на увагу і сподобаються туристам. 
За рахунок польотної програми з Києва Хургада виходить дешевше 
ніж Шарм-ель-Шейх з Одеси, але при цьому вам не доводиться 
додатково витрачатися на дорогу до столиці і назад. 

Всерйоз Хургаду можна розглядати, лише влітку, так як погода там 
менш спекотна, а ось для зими кращим варіантом буде Шарм-ель-
Шейх через захищеності від вітрів. На мій погляд у Шарм-ель-
Шейха все ж достоїнств більше, ніж недоліків і більшість туристів з 
нами згодні. Але якщо туристу принципово відвідування Луксора, 
Ель-Гуни або Марса Алам, то віддайте перевагу Хургаді.



COVID19 В ЄГИПТІ
 Аll inclusive – у Єгипті успішно працює і в 

посткоронавірусний період. «Шведські столи» 

ніхто не відміняв, хоча є деякі нюанси. Біля 

кожної з секцій (солодощі, салати та ін) відтепер 

стоять офіціанти, які й накладають вам те, що ви 

бажаєте зі страв. Усі вони у масках та рукавичках, 

а страви у ресторанах відгороджені 

пластиковими екранами.

 У готелях поки що не працюють SPA- та фітнес-

центри, зачиненими залишаються і дитячі клуби. 

Але активності можна спокійно проводити на 

свіжому повітрі, чим і користуються місцеві 

готелі.



ОБОВ'ЯЗКИ ТУРИСТІВ ПЕРЕД ПРИЇЗДОМ

 Туристи змушені пройти обов'язкове тестування на COVID-19.

 За новими правила в'їзду до Єгипту усі туристи від 6 років зобов'язані мати з собою 

сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин 

до прибуття до країни.

 У разі, якщо тест на коронавірус показав позитивний результат, то туриста помістять на 

самоізоляцію.



ВИСНОВОК:

Переваги відпочинку в Єгипті:

Система «все включено», по якій працюють всі готелі Єгипту. Біля кожного з них є велика зелена територія, пляжі обладнані 
парасольками і шезлонгами, за рахунок чого пляжний відпочинок стає більш комфортним.

Ціни. Саме в осінньо-зимовий період Єгипет являться найбільш привабливим місцем відпочинку в фінансовому плані

Релакс. Що може бути краще, ніж зустріти Новий рік під пальмами, в легкій літній сукні, з бокалом шампанського і свіжою 
полуницею!

Єгипет – країна зі стародавньою історією, багатою культурою та визначною спадщиною. Саме цим пояснюється його унікальний 
туристичний потенціал. До наших днів збереглися храми і гробниці, ієрогліфи і мумії, різноманітні місця та об’єкти, які 
заслуговують уваги.



КІНЕЦЬ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


