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рение в Египет са хотелите от 
луксозната верига Rixos Hotels, 
която е със седалище в Анта-
лия, Турция. Луксозната хотел-
ска верига е сред най-бързо 
развиващите се в света, благо-
дарение на безкомпромисния 
си микс от красиви локации и 
места за настаняване и 

първокласни изживява-
ния за гостите – 

турско гостоприемство, уелнес 
и СПА, храна и напитки с най-
високо качество и огромно 
разнообразие. Концепцията 
Ultra All Inclusive включва най-
доброто от света. Да, дори и да 
закопнеете за гроздова ракия, 
ще намерят вариант, макар и с 
италианска грапа. 
Rixos Hotels управлява близо 30 

първокласни курорти и хотели 
в Турция, Швейцария, Хърва-
тия, Русия, Казахстан, OAE и 
Египет. Сред тях са два от най-
емблематичните хотели в Ан-
талия, които българите вече по-
знават и обичат – Rixos в Белек и 
The Land of Legends – истински 
воден „Дисниленд“, рай и за де-
цата, и за порасналите деца у 
всички нас.
В Египет групата управлява 4 хо-
тела, които са създадени за уго-
щение на всички сетива – Rixos 
Sharm El-Sheikh Adult Friendly 
(само за гости над 16 г.) и съсед-
ния Rixos Premium Seagate (с 
фантастичен аква парк за деца) 
в Шарм ел-Шейх, чисто новия 
Rixos Premium Magawish Suites 
& Villas в Хургада и Rixos Alamein 
на брега на Средиземно море в 
Александрия. 
А петият проект на Rixos Hotels 
в Египет, най-големият темати-
чен развлекателен парк от типа 
на „Дисниленд“ – с прилежащи 
ризорт, хотели, ресторанти, 
многобройни басейни и плаж 
се строи в момента и скоро 
ще постави Шарм ел-Шейх на 
картата на детското щастие, на-
равно с Париж, Калифорния и 
Флорида. 
На следващите страници ще 
ви разкажа за трите оазиса на 
Rixos на бреговете на Червено 
море. А най-добрите оферти 
за почивка в тях ще откриете в 
Емералд Травел.    

ЛуКС и мЕЧТи КРАй 
ЧЕРВЕНо моРЕ

Защо древен Египет се пре-
върна в новата туристическа 
звезда и мечта за българите? В 
любима дестинация, в „зимната 
ни Турция“? 
В последните месеци все по-
вече мои приятели и познати 
пътуват или планират почивки 
и екскурзии до държавата с хи-
лядолетна цивилизация край 
бреговете на Нил, Червено и 
Средиземно море. 
Една от причините, разбира 
се, са редовните чартъри на 
Emerald Travel, а летищата в 

Хургада, Шарм ел-Шейх и 
Кайро са на по-малко от 3 

часа полет. 
Втора са възможностите за из-
бор за почивка в Египет – круиз 
по Нил, излежаване на плажа 
с възможности за многообра-
зие от екскурзии и забавления 
с посещения на пирамидите, 
Сфинкса, Луксор, Карнак, До-
лината на царете и другите све-
товноизвестни исторически 
забележителности, гмуркане 
край коралови рифове, сафари 
в пустинята и т.н. 
Третата причина е чудесният 
климат край Червено море. В 
Хургада и Шарм ел-Шейх 

10 месеца годишно 
можеш да се радваш на плаж, 
море и долче вита. Сигурно 
идеята за Африка и Азия (в 
която попада Синайският по-
луостров) през юли и август 

ви се струва кощунствена, но 
постоянният морски бриз край 
морето превръща 40-те градуса 
по Целзий в приятно усещане 
за 28-30. А луксът да плувате в 
топлото и приятно солено Чер-
вено море или да се гмуркате и 
да наблюдавате чудния морски 
живот току под повърхността 
около живописните рифове 
през ноември и февруари е 
истински подарък на фона на 
родните мъгли и киша в този се-
зон. Безспорно Египет предла-
га истински лукс, който е много 
по-достъпен за българите от 
традиционните зимни плажни 
убежища като Тайланд и мал-
дивите.
Като споменах лукс и мечти, 
най-доброто тяхното олицетво-
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Шарм ел-Шейх е безспорно 
по-интересният от двата голе-
ми египетски курорта на Чер-
вено море. Тук, на най-южния 
връх на библейския Синайски 
полуостров в парченцето Азия 
в Египет, пейзажът омагьос-
ва – кафявото на пустинята и 
назъбените скалисти планини 
нежно се прелива в различни-
те нюанси на синьото, което се 
мени според прилива и отлива, 
часа от денонощието и скрити-
те съкровища под повърхност-
та. могъщите зелени палми в 
оазисите на хотелите и дворо-
вете прорязват синьото на не-
бето и се поклащат в синхрон 
от бриза край брега.    
Съкровищата под водата на 
Червено море – кораловите 
рифове, причудливият и въл-
шебен свят на дружелюбните 
морски обитатели отдавна са 
превърнали Египет и по спе-
циално Шарм ел-Шейх в топ 
дестинация за всички люби-
тели на гмуркането. Дори в 
най-хладните месеци в Египет 
водата в Червено море не пада 
под 22ºС, а тук е най-близкият 
до България коралов риф – по-
малко от 3 часа с чартър.

Националният парк  
Рас Мохамед 

е едно от най-добрите места, 
където да гледате с почуда и 
възторг под водата. Резерва-
тът се намира на 38 км южно от 

Шарм ел-Шейх и е отличен из-
бор за еднодневна екскурзия, 
ако сте на почивка в курорта. 
Полуостровът му е заобиколен 
от някои от най-невероятни-
те места за гмуркане в света 
близо до брега и прекрасни 
плажове. Подводният му свят 
разкрива над 1000 вида екзо-
тични риби, ракообразни и 
костенурки. 
от пристанището на Рас моха-
мед ще се качите на корабче 
или яхта, където може да пи-
ете кафе или коктейли и да се 
печете на слънцето, докато се 
придвижвате към рифа. Кораб-
четата имат и 

подводни стъклени  
витрини,

 от които може да наблюдавате 
и снимате преминаването на 
пасажите с риби край корпуса. 
Една от дестинациите за гмур-
кане е живописен залив, край 
чиито плажове е удобно раз-
положен коралов риф. Яхтата 
акостира и пускат стълбичка за 
тези, които не искат да скачат. 
Гмуркането с шнорхел е страхот-
но преживяване, без никакво 

значение колко добре плувате 
– с дишането с маска и шнорхел 
се свиква за 2-3 минути, а спаси-
телната жилетка ви гарантира 
спокойствие и възможност да се 
отпуснете в медитация и тишина 
(под водата е тихо) с поглед към 
живота в дълбините.       
Най-добрите плажове в Рас 
мохамед са Old Quay Beach (с 
неговия първокласен коралов 
риф, лесно достъпен от брега) 
и Aqaba Beach. Тук се намират 
и две прочути езера: Соленото 
(водата, извираща от дълбини-
те му, е два пъти по-солена от 
морската и е сходна по състав 
на тази в мъртво море) и ома-
гьосаното. 
може да изследвате подвод-
ните чудеса на Египет по най-
различни начини: с шнорхел и 
акваланг, с корабче със стък-
лено дъно или с туристическа 
подводница. може да се учите 
да се гмуркате надълбоко, да 
летите с парапланер или да оп-
итате кайтсърфинг.
Някои от хотелите имат собст-
вени рифове край плажа – като 
Rixos Premium Seagate. 
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Rixos Sharm El-Sheikh е първи-
ят хотел на веригата в Египет, 
създаден на живописно място 
в Шарм ел-Шейх, където пла-
нината Синай среща морето. 
от октомври 2020 г., когато до 
него се появява Rixos Premium 
Seagate (четете за него на след-
ващите страници) Rixos Sharm 
El-Sheikh преминава към кон-
цепцията Adults Friendly – т.е. 
гостите тук трябва да са навър-
шили 16 години. Съседният хо-
тел пък е рай за семействата с 
деца. Неговите гости могат да 
оставят децата си на анимато-
рите и да дойдат на купон или 
вечеря в Rixos Sharm El Sheikh, 
а възрастните да отидат на 
плажа при съседите или в аква 
парка, ако им липсва детска 
глъчка. между двата ризорта 
има денонощен безплатен ша-
тъл, достъпни са и пеша, и през 
плажа. 
Rixos Sharm El-Sheikh си печели 
славата на най-романтичното 
място в Египет – тук е прите-
гателен център за влюбени, 

младоженци на меден месец, 
двойки, празнуващи годишни-
ни, приятелски компании. 

Купоните в ризорта  
са страхотни, 

благодарение на добрите гос-
туващи диджеи, танцьори и 
аниматори. Rixos Sharm е про-
чут със своите плажни партита 
– всеки ден можете да посрещ-
нете залеза на брега на морето 
в Sunset Lounge с музика на 
живо, танци, многообразие от 
коктейли и шампанско. След 
вечеря танците се пренасят в 
амфитеатъра, също на брега, а 
всяка вечер шоуто и артистите 
са  различни. 
Въпреки партитата, ризортът 
предлага спокойствие сред 
над 1000 палми и богата рас-
тителност. Хотелът разполага с 
660 стаи, стилни и комфортни, 
но огромната му изключител-
но умно и добре проектирана 
площ в нито един момент не ви 
създава усещане за пренасе-
леност – всеки гост има прос-
транство да се чувства добре и 

лежерно. 
Хотелът има собствен пясъчен 
плаж, 7 басейна и 6 бара, един 
основен ресторант и 7 а ла 
карт. 
А ла карт ресторантите изку-
шават с морска, индийска, тур-
ска, бразилска, японска кухни, 
барбекю на открито. В бразил-
ския La Churrascaria ще ви изку-
шат с шишовете с агнешко, те-
лешките стекове и скаридите 
на барбекю. В шатра за турско 
гюзлеме и айран може да по-
хапнете по всяко време.   
Ризортът разполага с обширен 
пясъчен 

плаж с дълъг романтичен 
мостик, 

на който често може да види-
те фотосесии с развяващи се 
шлейфове на дълги рокли – 
комплексът предлага профе-
сионален фотограф за всички 

влюбени двойки, както и за 
инфлуенсъри. можете да раз-
гледате част от снимките под 
хаштага  #rixosmoments в ин-
стаграм. и въобще тук са се 
погрижили за няколко специ-
ално създадени сета, готови за 
инстаграмабъл кадри. 
За привържениците на здраво-
словния начин на живот са де-
токс баровете и заниманията 
при професионални треньори 
по йога, зумба, пилатес и др. 
Комплексът предлага богати 
възможности за плажни спор-
тове, водни занимания, анима-
ция през свободното време. 
Anjana Spa също е неразделна 
част от всеки ризорт, носещ 
името Rixos. освен тради-
ционните сауна, парна баня и 
джакузи, тук ви очакват вся-
какви ексклузивни терапии и 
масажи. 
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Rixos shaRm el-sheikh – оазис само за възрастни 
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Две са перлите в короната 
на приказния Rixos Premium 
Seagate – собственият аква 
парк и собственият коралов 
риф. Rixos Premium Seagate, 

създаден изключително за се-
мейства с деца, и  Rixos Sharm 
Еl-Sheikh, достъпен само за 
възрастни, които са на пеше-
ходно разстояние, а между тях 
се движи денонощен шатъл, 
предлагат опцията „2 в 1“ – къ-
дето и да отседнете, можете 
да ползвате всичко от другия 
хотел – плажа, басейните, спа 
центъра, общо 20-те заведе-
ния за хапване и пийване. 
В Seagate можете да дойдете и 
с деца, и без деца, разбира се. 
особено, 

ако детето във вас иска да 
се забавлява 

като в „Дисниленд“. Rixos 
Aquaventure Park e истинско 
детско царство с 23 водни 
пързалки и 6 аквакули, ин-
терактивни фонтани, бавна 
река, басейн с вълни, картинг, 
въртележки и виенско колело. 

Ако искате да си починете без 
хлапетата, за малчуганите от-
делно има  център Rixy Kids 
Club със зони за игри, всеки-
дневна занималня, игрални 
зали, специален детски рес-
торант и два обезопасени ба-
сейна. можете да ги оставите 
на детските аниматори и да 
отскочите до партито за зале-
за в съседния хотел – с музика, 
танци и коктейли. 
Rixos Premium Seagate е създа-
ден на обширно пространство 
край брега и също предлага 
бъгита като транспорт вътре, 
до аква парка и… до корало-
вия риф. До него стигате по 
дълъг мостик навътре в море-
то с електрическо влакче, но 
разходката също е много при-
ятна и разкрива гледки, които 
ви карат да  спирате и снимате 
нон-стоп. 

По протежение на мостика 
има площадка със стълби, 
където може да слезете в 
плиткото море и да поплува-
те. А в края му – бар, места за 
посядане и стълба, от която 
можете да се спуснете с очила 
и шнорхел (или даже без) и да 
се любувате на коралите и изу-
мителния подводен морски 
живот на Червено море. 
Rixos Premium Seagate е 
любимо място за отдих на 
многолюдни арабски и цен-
тралноазиатски семейства 
с патриархални ценности, 
многократно награждаваният 
Anjana Spa разполага с цяла 
отделна секция само за дами. 
Разбира се, дамите имат дос-
тъп и в другите части – въпрос 
на избор. 

Хотелът разполага  
с 8 басейна, 

от които един закрит. Всички 
те са съобразени с малките 
гости и в тях се влиза плавно 
и плитко, без остри ръбове 
и риск при скачане, падане в 
дълбоко и пр. Един от басей-
ните дори е във формата на 
лагуна – с хамаци, мостове, 
вълнички… 
околосветското гастрономи-
ческо пътешествие е едно от 
гарантираните удоволствия 
и тук. А ла карт ресторантите 
на ризорта приготвят пре-
възходна азиатска, френска, 
италианска и бразилска кухня. 
Препоръчвам ви барбекюто в 
„мангал“ – с лежерна обста-
новка – на дървените пейки 

и маси с карирани покривки 
досами морския бряг ще по-
хапнете най-вкусната скара, 
приготвена пред очите ви, и 
традиционни турски специа-
литети.  
Храната в азиатския ресто-
рант е събрала най-доброто 
от Далечния изток:  сашими 
от прясна риба, суши и мисо 
супи, темпура и пролетни рол-
ца. На панорамната тераса на 
лоби бара, от която се открива 
гледка към целия комплекс и 
морето, звучи нежна музика, 
изпълнявана на живо, а серви-
тьорите идват често да прове-
рят искате ли още нещо… 
В нощния бар Арена, който 
почти всяка вечер се превръ-
ща в сцена за концерти и шоу 
спектакли, е пял наскоро дори 
турският поп идол Таркан.
Тъй като концепцията на хоте-
ла е Kids Friendly и е построен с 
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Rixos PRemium seagate –  
аква Парк  и собствен коралов риф 

тази идея, всички стаи и апар-
таменти са създадени така 
че родителите да са заедно с 
децата си, но да имат възмож-
ности за усамотение и лично 
пространство.  
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Хургада е най-популярният 
египетски курорт на Червено 
море – от страната на Африка, 
прочут с безкрайните си пясъч-
ни плажове и 360 слънчеви дни 
годишно.  
През март 2021 г. отвори врати 
най-луксозният ризорт в Хур-
гада – Rixos Premium Magawish 
Suites & Villas. Неговите 410 
вили се простират на огромна-
та площ от 255 хил. кв. м.  

Rixos Premium Magawish Suites 
& Villas в Хургада въплъщава 
изцяло модерната концепция 
за лукс – пространство, без-
компромисно, но ненатрап-
чиво обслужване и всякакви 
възможности за релакс и за-
бавление, спортни дейности и 
мързел, гуляи с храна и алкохол 
и детокс – при това без занима-
нията на околните по някакъв 
начин да навлизат в личното ви 
пространство. и разбира се, ба-
ровете са до морето, а морето 
до баровете, докато дружелюб-
ни сервитьори са близо до шез-
лонгите и кабаните на плажа 
в очакване да поискате нещо. 
Плажът, дълъг цял километър, 
е с фин пясък, който плавно 
преминава във водата – не са ви 
нужни плувни обувки за защита 
от скали и корали. 
Любителите на гмуркането мо-
гат да посетят малък остров на-
вътре в залива на хотела, край 

който има красив коралов риф. 
Пътят до там е с лодка от водо-
лазния клуб на хотела.
Rixos Premium Magawish впе-
чатлява и със зеленината си 
– красиви палми и мека трева, 
която те мами да ходиш бос по 
нея. Единственият недостатък в 
моите очи бе, че палмите са още 
„тийнейджъри“ – пълното им 
очарование ще блесне, когато 
пораснат още малко. 
Ризортът е проектиран на огро-
мна площ с 

410 апартаменти и вили, 
като най-малкият е 53 кв.м, а 
кралската вила с фантастичен 
изглед към морето е цели 944 
кв.м. В нея могат да отсядат 
между 8 и 10 човека, обслужва-
ни от частен иконом, личен гот-
вач и охрана. отсядат шейхове, 
принцеси и бизнесмени – гости 
не липсват. 
от повечето вили се излиза на 
слънчев дек с шезлонги и частни  

най-Престижният ризорт в Хургада –  
Rixos PRemium magawish suites & Villas

басейни.  Дизайнерите успешно 
са съчетали стил, класа и ком-
форт, без нищо да е натрапчиво 
или на ръба на кича. 
Независимо в коя част на ри-
зорта сте настанени и въпреки 
огромната му площ, алеите и 
мостчетата над басейните са 
умело архитектурно проекти-
рани, така че лесно и бързо сти-
гате до плажа, основния и а ла 
карт ресторантите, спа центъра 
– с модерен фитнес, истинска 
турска баня, сауни, парна баня, 
джакузи и многообразие от те-
рапии за релакс и разкрасява-
не, до плажа и баровете. А ако 
ви мързи да се разхождате – на 
няколко минути минават малки 
електрически открити колички 
за по няколко души, за да ви за-
карат до желаното място. 
В основния ресторант Turquoise 
ще откриете всевъзможни вку-
сови изкушения – концепцията 
е ултра ол инклузив. За вечеря 
искрено препоръчвам Salt – на 
брега на морето, който ще ви 
изкуши с изключително вкус-
но и разнообразно приготвена 
местна и вносна риба и морски 
дарове на фона на ненатрапчи-
ва музика на живо. 
Не пропускайте и азиатския 
ресторант – с най-доброто от 
кухните на Китай и Югоизточна 
Азия. В турския Lalezar не само 
може да вечеряте с кухнята на 
комшиите, но искрено ви пре-
поръчвам да си направите ре-
зервация за традиционна тур-
ска закуска на египетския бряг. 
Ако се притеснявате за кало-
риите – можете да ги изгорите 
на следващия ден с някое от 
груповите занимания по йога, 
пилатес, стречинг и т.н. или да 
пояздите кон на брега на море-
то по залез – идеален сет за фо-
тосесия за инстаграм (не забра-
вяйте хаштага #rixosmoments). 
Rixos Premium Magawish раз-
полага със собствена конюшня 
с 12 коня и, за радост на децата, 
нещо като мини зоологическа 
градина със зайчета, петли и 
кученца.  

Има дори градина  
с подправки.

Ако искате малко да си почи-
нете и от децата, докато те са в 
сигурни ръце, детският център 
на хотела е по-добър от всяка 
скъпа частна детска градина и 

предлага богата програма от 
занимания и игри за малките – 
няма да им е тъжно за мама и 
тати. Професионален екип от 
аниматори забавлява децата 
в Rixy Kids Club с игри, пред-
ставления и образователни 
програми. За най-малките има 
още детски бюфет, 4 басейна 
(отопляеми в по-хладните ме-
сеци), детска площадка и мини 
клуб (4-12 г.), уроци по танци, 
вечерна анимация. можете да 
си поръчате отделно и детегле-
дачка. 
Клубът за сърфинг и дайвинг 

осигурява всякакви спортни ак-
тивности, включително разход-
ка с яхта до пясъчните острови 
в лагуната отсреща, където е и 
кораловият риф. Комплексът 

има собствена марина.
Rixos Premium Magawish Suites & 
Villas е само на 7 км от летище-
то в Хургада и на 12 км от цен-
търа на града.

Записванията за есенните програми на Емералд Травел за Египет стар-
тираха и поради засиления интерес към дестинацията, компанията 
увеличава броя на чартърните полети от София и Варна. Туроперато-
рът предлага разнообразие от пакети на изключително конкурентни 
цени за почивки в Шарм ел-Шейх и Хургада, както и комбинирани 
почивки „Кайро и Хургада“, с включени в цената посещения на пира-
мидите в Гиза, Сфинкса и Египетския музей в Кайро.

Още на www.emerald.bg или на телефон 07001 43 43.
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