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4 Lugares Paradisíacos do Egito que talvez você não conheça 
Por Tatiane Bertucci 
 
 
Acho que quase todo mundo quando pensa no Egito lembra das pirâmides, 
principalmente das Pirâmides de Gizé próximas ao Cairo. 
Mas o Egito, país predominantemente desértico, majoritariamente islâmico e que vive 
em conflitos, também tem lugares paradisíacos, além pirâmides, esfinges, sarcófagos 
e múmias. 
 
 
Sharm el-Sheikh 
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Essa cidade fica 507km distante do Cairo, localizada na Península do Sinai no Egito. 
Repleto de recifes e corais, o local atrai turistas e muitos mergulhadores. Você pode 
encontrar hotéis e restaurantes mais em conta, mas também restaurantes requintados 
e resorts se é fã de luxo. 
O mergulho em Sharm-el-Sheikh é um dos melhores do mundo, e é possível ver os 
peixes já da superfície. 
E para quem gosta de vida noturna, existem casas como a Taverna, Pasha e o Hard 
Rock que são os mais famosos. 
 
 
 
 
 
 



Dahab 
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É uma cidade pequena que está a 542km do Cairo, também na Península de Sinai. 
Especial para o mergulho, Dahab também atrai praticantes de windsurf em suas águas 
cristalinas. Um fato bastante interessante sobre o local, é que lá tem uma caverna 
subaquática (ou caverna vertical) chamado de Buraco Azul. Existem outros desses 
nos oceanos; eles atraem muitos animais marinhos, o que torna esse buraco 
chamativo para mergulhadores. No entanto, não é recomendado que mergulhadores 
sem muita experiência se aventurem nesse local. 
 
Hurghada 
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Cidade localizada na costa do Mar Vermelho no Egito à 453km do Cairo. 
Tem sido continuamente ampliada por investidores egípcios e estrangeiros e já conta 
com mais de 100 hotéis espalhados pela costa. Os hotéis oferecem infraestrutura para 
prática de esportes aquáticos para velejadores, mergulhadores e praticantes de 
snorkel.  
O clima é quente na maior parte do ano, com temperatura por volta dos 30 ºC. Quem 
gosta de vida noturna, também não fica na mão e, além disso, muitos europeus têm 
passado suas férias de Natal e Ano Novo na cidade, principalmente alemães, russos 
e italianos. 
 
Mersa Matruh 
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A cidade está a 442km do Cairo, parece ainda muito primitiva e conservadora (mas 
enfim, é a cultura de lá), mas com praias lindas e muita beleza natural. O comércio 
local é barato e não há badalação a noite ou hotéis luxuosos. 
A cidade também é refúgio dos europeus e dos próprios egípcios na época do verão. 
É conhecida por suas areias brancas e macias e águas transparentes e calmas; a 
baía é protegida do alto mar por uma série de rochas, formando um quebra-mar 
natural, com uma pequena abertura para permitir o acesso de embarcações leves. 
 
 
Encantou-se com tanta beleza? Então vá viajar!  =) 
 
 
(Esse texto foi publicado em Blog Quero Ir.) 
 


