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ـــواطئ مصر
رأس محمد
تقع على رأس مثلث شبه جزيرة
س��ي��ن��اء ب�ين خليجي السويس
والعقبة ،وتشتهر ب��أروع أنواع
الشعب املرجانية في العالم ،وبأنها
مأوى لألحياء املائية النادرة ،وهي
من احملميات الطبيعية ،وتعتبر من
أجمل وأصلح بقاع العالم ملمارسة
الغوص وس��ط جنة من الشعب
املرجانية واألسماك االستوائية
التي تتمتع بشهرة عاملية.
نويبع
ال��ى تدفئة املياه امل��وج��ودة داخل
الصخرة من اسفل ..وه��و قريب
من املدينة حيث يبعد نحو  5كيلو
مترات فقط من قلب مدينة مطروح
عروس البحر املتوسط.
شاطئ األُ َب ِّيض

واح��د م��ن اجمل ش��واط��ئ مرسي
مطروح بسبب خواصه الطبيعية
ال��ت��ي مي��ت��از ب��ه��ا ع��ن غ��ي��ره من
ال��ش��واط��ئ ف��ه��و مي��ت��از ب��رم��ال��ه
البيضاء بل والشديدة البياض وهو
ما يعطي للماء لونا رائعا وشكالً
رائعا ً للشاطئ بشكل ع��ام ويقع
شاطئ االبيض بعد مدينة مرسي

مطروح علي طريق القصر ويوجد
اكثر من شاطئ باسم األُ َب ِّيض مثل
األ َب ِّيض األصلي وخليج الكاسح
وغيرها من الشواطئ التي متتاز
بهذه اخلواص.
ويوجد الكثير من الشواطئ االخرى
مثل شاطئ العوام والشاطئ العام
وبلو بيتش ومينا حشيش وعلم
ال��روم وشاطئ الرميلة وشاطئ
القصر والبوسيت وغيرها
جنوب سيناء
مت��ت��از ج��ن��وب س��ي��ن��اء بجمال
الطبيعة وم���ا وه��ب��ه��ا ال��ل��ه من
شواطئ جميلة تبلغ حوالي 600

كم ذات رمال ناعمة ومياه دافئة
ت��رك��وازي��ة ،وت��زخ��ر بالعديد من
األحياء املائية النادرة والشعب
املرجانية الفريدة وه��ي صاحلة
ملمارسة الرياضات املائية املختلفة
مثل :الغوص– الصيد– ورياضة
األلواح الشراعية– التزحلق على
امل���اء.وم���ن أه��م شواطئها رأس
سدر ..وتقع على خليج السويس
ومت��ت��از بالعديد م��ن امل��ق��اوم��ات
السياحية الطبيعية التي تتمثل
في الصحاري والوديان واجلبال
والشواطئ الرملية واملياه الزرقاء
الصافية وتعتبر مشتى ومصيفا ً
جميالً.

تشتهر بشواطئها الرملية اجلميلة،
وه���ي م��ك��ان رائ����ع لالستمتاع
باملغامرات البحرية ومبمارسة
الرياضات املائية وال��غ��وص في
األعماق والطفو على سطح املاء
ملشاهدة األح��ي��اء املائية وتتيح
متعة مشاهدة جبال جنوب سيناء
املهيبة والواحات اخلضراء املمتدة
على طول الشواطئ التي يحفها
النخيل.
طابا
آخ��ر ح���دود مصر ال��دول��ي��ة على
خليج العقبة على بعد  70كم من
نويبع ومت��ت��از بجمال طبيعي
خالب ومياه صافية زرقاء وكثرة

اخللجان الرائعة التي تعتبر من
معالم هذه املنطقة السياحية ،كما
يوجد بها مطار دولي.
جزيرة فرعون
تشتهر بقلعة صالح الدين األيوبي،
ومتتاز بجمال رائ��ع وه��ي حتتل
موقعا ً جغرافيا ً وتاريخيا ً يجعلها
ت��ش��رف على خليج العقبة من
جوانبه املختلفة حيث السعودية
واألردن وطابا ،ويوجد بها مرسى
لليخوت واملراكب.
وادي فيران
يشتهر باخلضرة والفاكهة وبه
دير البنات وتعد جباله العالية
من أجمل جبال العالم بأنواعها
وأشكالها املتباينة ..ويوجد عيون
طبيعية وينابيع تشفي العديد
م��ن األم����راض وك��ذل��ك األع��ش��اب
والنباتات الطبية.
شرم الشيخ
تبعد حوالي  336كم من السويس،
 14ك��م م��ن رأس م��ح��م��د وتقع
على خليج العقبة وه��ي مصيف
ومشتى عاملي يعشقه محبو الصيد
والسباحة والغوص حتت املاء،
فهي قبلة ه��واة الشمس والهدوء
كما يوجد بها أماكن لإلقامة من

قرى سياحية وفنادق ملحق بها
م��راك��ز للغوص مجهزة بأحدث
األجهزة وأماكن التخييم ومراكز
الشباب وبها معهد ألبحاث البيئة،
كما ميكن ممارسة رياضة اجلولف
وي��وج��د بها م��ط��ار دول���ي وخط
م�لاح��ي ي��رب��ط ب�ين ش��رم الشيخ
والغردقة وتستغرق الرحلة بينهما
بالعبارة السياحية حوالي 90
دقيقة عن طريق نفق الشهيد أحمد
حمدي،كما يوجد بها مستشفى
دولي به أحدث األجهزة يقوم عليه
فريق طبي عالي املستوى.
ولقد حت ّولت منطقة شرم الشيخ
ف��ي غضون اخلمس عشرة سنة
األخيرة من قرية نائية صغيرة
ُت���ط��� ّل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر إل���ى مدينة
سياح ّية ،بل ُتعتبر مركزا ً سياح ّيا ً
ال��زوار من
عامل ّياً ،حيث يقصدُها
ّ
أص��ق��اع األرض ،حيث اشتهرت
بشواطئها الفريدة واملتم ّيزة ،التي
ص� ّم��م��ت وف��ق أف��ض��ل التصاميم
ُ
العامل ّية ،و ُبنيت فيها منتجعات
عديدة تتنافس فيما بينها لتقدمي
أجمل العروض فيها ،مبا في ذلك
تأمني أوق��ات راح��ة واستجمام ال
مثيل لها.
وي��وج��د ف��ي منطقة ش��رم الشيخ
العدي َد من الشواطئ املثيرة والتي
ت��ع� ّم ب��ال��س� ّي��اح ،إالَّ أنّ أشهرها

