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Шарм ел-Шейх и хургада
Sun&Fun на Червено море

Египет има и друго лице – не само 
мистично и древно, но и създадено за 
отмора и забава. Това е Египет на (поч-
ти) вечното лято, с дълбокото синьо на 
Червено море и кораловите му рифове, 
с разноцветния и причудлив подводен 
свят, с назъбените като гръбнак на 
дракон прашни планини и скалисти 
пустини.
хургада, която излиза на Червено море 
откъм африка, е по-позната на родния 

мира Баджева
турист, но курортът Шарм ел-Шейх 
на отсрещния Синайски полуостров в 
близкоизточна Азия, е едва отскоро 
достъпен благодарение на директните 
чартъри от София и Варна на Емералд 
Травел. Един от най-големите ни туро-
ператори, работейки неуморно дори 
в условията на пандемия и „затворен 
свят“, успя да превърне и тази дестина-
ция (след Турция) в хит за българите.
египет е страхотна възможност за лято 

по време на зима – дълъг десет месеца 
“сезон”, отлични хотели и разумни цени. 
Няма по-близък коралов риф до Бъл-
гария, нека напомним – по-малко от 3 
часа полет ви делят от него. Най-под-
ходящи за пътуване дотам са хладните 
у нас пролетни месеци март и април, 
както и октомври и ноември. През 
топлия месец май милостивият морски 
бриз носи постоянна прохлада. Дори 
през „зимата“ температурата на водата 
в Червено море не пада под 22ºС. Тъй че 
само от вас зависи дали цяла седмица 
просто ще се наслаждавате на чистите 
води, на ситния пясък и на слънцето, 
без да мърдате от избрания хотелски 
комплекс, или ще поемете по някой от 
културно-историческите маршрути, 
които Египет в изобилие предлага. 
ако обаче спортът и морето са ви в 
кръвта, тук е вашето място. никъде 
другаде истинската екзотика не е 
така лесно достижима. Бихте могли 
да изследвате фантастичния живот в 
Червено море по най-различни начини: 
с шнорхели и акваланги, с корабчета 
със стъклено дъно или с туристическа 

подводница. Може да се учите да се 
гмуркате надълбоко, да летите с пара-
планер или да опитате за първи път 
кайтсърфинг.
на юг от Шарм ел-Шейх, който се нами-
ра на носа между дълбоките заливи на 
акаба и Суец, е морският резерват рас 
мохамед. Това е най-привлекателната 
локация за гмуркане не само в района 
– тя е в топ 10 на света: тихи заливчета, 
мангрови горички (единствените в 
северното полукълбо), над хиляда раз-
лични риби и около 150 вида корали, 
някои от които на повече от 2 млрд. 
години. Тук се намират и две прочути 
езера: Соленото (водата, извираща от 
дълбините му, е два пъти по-солена от 
морската и е сходна по състав на тази в 
Мъртво море) и Омагьосаното. Корало-
ви рифове има и пред добрите хотели, 
тъй че дори най-ленивите плажуващи 
могат да разгледат своите подводни 
„съседи“.
една от най-популярните атракции на 
Шарм ел-Шейх е кафенето „Фарша“, 
издълбано на няколко етажа в скала 
над морето. Ръчно тъкани ориенталски 
килими и пъстри възглавници, антики 
и разноцветни фенери оформят неза-
бравимата му атмосфера. Седи се на 
пода, а наргилетата, безалкохолните 
коктейли и чил аут музиката са част от 
мизансцена, който напомня приказка 

от „Хиляда и една нощ“.
Друга местна забележителност е пло-
щадът SOHO в Шарм: хиляди цветни 
лампички, неонови светлини, пеещ 
фонтан, безброй магазинчета за суве-
нири и ресторантчета… 
Добре е да знаете, че ако летите само 
до Шарм ел-Шейх и няма да напускате 
Синайския полуостров, не ви е нужна 
египетска виза. А ако сте избрали да от-
седнете в Хургада, ще ви издадат бързо 
виза на летището след кацането.
„Черешката на тортата“ в курортите 
Шарм ел-Шейх и хургада са 3-те топ 
ризорта на Rixos Hotels. Базираната 
в Анталия световна луксозна верига 
управлява 30 хотела на ключови лока-
ции в Турция, Хърватия, Швейцария, 
ОАЕ, Казахстан и др. Именно турският 
почерк в мениджмънта е това, което 
прави хотелите Rixos точния избор за 
отсядане в Египет. Брандът гарантира 
безупречен сървис, простор и мащаб, 
внимание към детайла и дизайна, 
обилна и изключително вкусна храна. 
Beach партитата „само за възрастни“ са 
запазена марка на Rixos Sharm El-Sheikh 
Adult Friendly. Близкият Rixos Premium 
Seagate се отличава със своя семеен чар 
– за децата тук има огромен аквапарк. А 
новият Rixos Premium Magawish Suites & 
Vilas е просто най-добрият ол инклузив 
хотел на Хургада.
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Кафенето „Фарша“ край Шарм 

Резерватът Рас Мохамед в Синай
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Централната джамия на Хургада

Подводен свят
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Rixos shaRm el-sheikh adult FRiendly
където морето целува пуСтинята 

Rixos Sharm El-Sheikh Adult Friendly се намира в залива 
nabq, където скалистата Синайска пустиня се целува 
с Червено море по особено кинематографичен начин 
(днешните инфлуенсъри биха го нарекли instagramable). 
Този обширен Ultra All-Inclusiv комплекс – първият, 
който веригата хотели Rixos строи в района на Шарм 
ел-Шейх – прегръща революционната за времето си 
концепция Adult Friendly („Само за възрастни 16+“). 
Затова е особено подходящ за двойки, които искат да се 
усамотят, за родители, решили да избягат за малко от 
детската глъч, за младоженци на меден месец, за компа-
нии от приятели. 
Rixos Sharm е прочут със своите плажни партита – те 
започват още следобед в Sunset Lounge и са чак до залез 
слънце. Гост-диджеи от цял свят се раздават зад пулта, 
превръщайки импровизираната сцена на фона на морето 
в незабравимо парти място, чиято слава се носи далеч от-
въд границите на Шарм. Балончетата в чашите с пенливо 
и разнообразните коктейли допринасят за всеобщата 
еуфория. След вечеря танците се пренасят от бара в сво-
еобразния амфитеатър, където тематичните шоу-програ-
ми затвърждават усещането за безкраен празник.
Ризортът разполага с пясъчен плаж, обточен с над 1000 
палми, а дългият му мостик стига чак до открито море. 7 
дизайнерски оформени басейни синеят сред зеленина-

та на пищни градини и ниските бели постройки с общо 
660 просторни стаи и апартаменти с веранди.
един основен ресторант, 7 а ла карт ресторанта и 6 бара 
осигуряват пълноценната почивка на гостите. В шатрата 
за гюзлеме и айрян може да се подкрепите по всяко 
време, ако сте пропуснали някое от храненията. Същото 
важи и за повечето ресторанти а ла карт, които през 
деня предлагат лека храна, а вечер различни видове 
национални кухни: японска, бразилска, индийска, ази-
атска и турска. В бразилския La Churrascaria шишовете 
с агнешко, телешките стекове и скаридите на барбекю 
се сервират лично от главния готвач. Под бранда Salt 
ще откриете крайбрежния рибен ресторант във всеки 
един от хотелите Rixos в Египет. Там винаги ще намерите 
прясна риба и морски дарове.
Anjana Spa също е неразделна част от всеки ризорт, 
носещ името Rixos. Освен традиционните сауна, парна 
баня и джакузи, тук ви очакват всякакви ексклузивни 
терапии и масажи. В спортния център се предлагат раз-
нообразни активности, като на първо място е, разбира 
се, дайвингът.

Повече - на  www.emerald.bg 
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Rixos PRemium seagate, Шарм ел-Шeйх
детСко царСтво край риФа

Rixos Premium Seagate е само на хвърлей от Rixos Sharm 
еl-Sheikh, като двата ризорта предлагат опцията „2 в 
1“. Тоест в който и от двата хотела да отседнете, може 
да ползвате и инфраструктурата на другия комплекс: 
спортните и спа центрове, плажа и басейните, 20-те 
общо заведения. Между ризортите има денонощен 

Повече - на  www.emerald.bg 
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шатъл.
емблемата на Rixos Premium Seagate е неговият дру-
желюбен фамилен профил и грамадният му аквапарк. 
Rixos Aquaventure Park e истинско детско царство с 23 
водни пързалки и 6 аквакули, интерактивни фонта-
ни, бавна река, басейн с вълни, картинг, въртележки 
и виенско колело. Отделно малчуганите имат свой 
собствен център Rixy Kids Club със зони за игри, 
всекидневна занималня, игрални зали, специален 
детски ресторант и 2 обезопасени басейна.
Rixos Premium Seagate е построен по-късно от своя 
„събрат“ в съседство и изглежда някак по-компактен, 
но все пак е достатъчно обширен, за да го обикалят 
постоянно бъгита като „обществен транспорт“. Има 
свой защитен коралов риф досами плажа. От дългия 
морски мостик (до края му също се стига с електри-
ческа голф количка, ако ви мързи да ходите пеша) 
всеки желаещ може да се спусне с очила и шнорхел, 
за да надникне в магичния подводен свят и да се за-
познае с пъстрите му обитатели. 
Тъй като курортът е любимо място за отдих на мно-
голюдни арабски и централноазиатски семейства с 
патриархални ценности, многократно награждавани-
ят Anjana Spa разполага с цяла отделна секция само 
за дами. 

Околосветското гастрономическо пътешествие е едно от 
гарантираните удоволствия в Rixos Premium Seagate. 
а ла карт ресторантите на ризорта приготвят превъзходна 
азиатска, френска, италианска и бразилска кухня. В основ-
ния ресторант „Тюркоаз“ има от пиле мляко. А в лежер-
ния (само на пръв поглед) „Мангал“ – с неговите дървени 
пейки и маси с карирани покривки, пръснати по тревата 
край морския бряг – сервират крехко месо, изпечено на 
барбекю пред очите ви, и традиционни турски специали-
тети. За храната в азиатския ресторант е достатъчно да се 
каже, че е повече от автентична: сашими от прясна риба, 
суши и мисо супи, темпура и пролетни ролца – всичко е, 
каквото трябва да бъде. На терасата на лоби бара звучи 
класическа музика на живо в изпълнения на флейта и 
арфа. А в нощния бар Арена, който почти всяка вечер се 
превръща в сцена за концерти и шоу спектакли, е пял 
наскоро дори турският поп идол Таркан.
За онези, които държат да пробват винаги местните про-
дукти и напитки, приятна изненада е египетското вино 
– по-точно фактът, че изобщо го произвежат по тези ши-
рини. Лозята, от които се прави, растат край Александрия, 
древния пристанищен град на Средиземно море. Именно 
там е и четвъртият ризорт от египетското портфолио на 
Rixos – Rixos Alamein. Наричат го „Малдивите на Египет“ 
заради белите му плажове и тюркоазени лагуни.
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Rixos PRemium magawish suites & Villas
номер 1 на хургада

първото, което очарова в Rixos Premium Magawish Suites 
& Villas, е усещането за убежище, неговата елегант-
ност, покоят и просторът му. Второто е дългият близо 
километър пясъчен плаж – най-добрият в египетския 
курорт Хургада. Трето, ами неслучайно е обявен за ол 
инклузив хотел N1 в района.
Ризортът се състои само от едноетажни вили и апар-
таменти (410 на брой), които са групирани на малки 
клъстъри около разчупени самостоятелни басейни. 
За приятелски компании е идеално – вечер могат да се 
правят частни pool партита. Мостчета, алеи, зеленина, 
умни архитектурни и дизайнерски решения разноо-
бразяват сценографията на комплекса, ширнал се на 
255 хил. кв. метра (колкото 23 футболни игрища). 
в същото време Rixos Premium Magawish Suites & Villas 
се намира в центъра на хургада, само на няколко мину-
ти от летището. Ризортът е отворен едва преди година, 
разполага с 10 бара с марков алкохол (включително 
панорамен с чудни гледки към морето от терасата му). 
От петте а ла карт ресторанта, любим ни стана Salt на 
брега на морето – търпеливо и сърдечно обслужване, 
нежни цигулки на живо, гъста супа от омар (просто 
божествена!), барбекю с морски дарове и току-що 
уловена риба. 
Частните кабани, обслужвани от пъргави сервитьори 
– на плажа и край басейните – правят още по-приятен 

престоя ви, докато събирате витамин D. Приливи и 
отливи има, но почти не се усещат, тъй че морето няма 
да ви „избяга“ нито за миг.
клубът за сърфинг и дайвинг осигурява всякакви спорт-
ни активности, включително разходка с яхта до пясъч-
ните острови в лагуната отсреща, където е и коралови-
ят риф. Комплексът има собствена марина.
Това, което другаде няма да намерите, е ездата на 
кончета по залез. Rixos Premium Magawish си има 
ранчо, където се отглеждат не само 12 коня, но и зайци. 
Кученца, котета и петли се разхождат по двора като в 
пасторална картина на Брьогел. Рустикални щрихи 
добавя и градината с подправки.
В „кралските вили“ на ризорта отсядат шейхове и 
принцеси – в най-голямата от тях, с дизайн по послед-
на мода, могат да живеят 10 души, тя се обслужва от 
иконом, готвач и портиер. Дори и „обикновеният“ суит 
е по-голям от тристаен софийски апартамент, особено 
ако включим в сметката и верандата - от дървения ù 
дек се гмурвате директно в отопляемия басейн отпред. 
в сърцето на всеки хотел Rixos има ревитализиращ уел-
нес и спа център с истински турски хамам. Anjana Spa и 
тук предлага пълен набор от подмладяващи терапии, 
масажи и козметични процедури.
Професионален екип от аниматори забавлява децата в 
Rixy Kids Club с игри, представления и образователни 
програми. За най-малките има още детски бюфет, 4 
басейна (отопляеми в по-хладните месеци), детска пло-
щадка и мини клуб (4-12 г.), уроци по танци, вечерна 
анимация. Можете да си поръчате отделно и детегле-
дачка.
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