ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙΡΟ

Το Κάιρο, χτισμένο στο Δέλτα του ποταμού Νείλου, είναι ένας από τους πιο
δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου και αποτελεί την καρδιά του Αραβικού
Κόσμου. Διαθέτει αμέτρητα αξιοθέατα, εντυπωσιακά μνημεία και πλούσια ιστορία. Με
τον μυστήριο χαρακτήρα του και τους αρχαίους μύθους που σαγηνεύουν κάθε
επισκέπτη, το Κάιρο αποτελεί ιδανικό προορισμό για μια απόδραση στο αραβικό
μεγαλείο. Η Πόλη των Χιλίων Μιναρέδων, όπως αποκαλείται, είναι γεμάτη πλούσια
ιστορία, μυθικούς θησαυρούς, φυσική ομορφιά, ειδυλλιακά τοπία και αιγυπτιακή
κουλτούρα, συνδυάζοντας αρμονικά τη μαγεία της Ανατολής με την τεχνογνωσία
της Δύσης. Νιώστε και εσέις για λίγο Ιντιάνα Τζόουνς, εξερευνώντας αρχαίες,
επιβλητικές πυραμίδες στη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη αραβική πόλη της
Αφρικής. Εδώ, το νοσταλγικό παρελθόν αγκαλιάζει τα σύγχρονα στοιχεία της πόλης
και δημιουργεί έναν ακαταμάχητο προορισμό, προκαλώντας δέος ακόμη και στον
πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Πότε αξίζει να πάτε;
Ιδανικοί μήνες για να επισκεφθεί κανείς το Κάιρο είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος
και ο Νοέμβριος. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και θα
συναντήσετε λιγότερο κόσμο. Οι χειμερινοί μήνες είναι οι πιο δημοφιλείς, καθώς διαθέτει
ζεστές και ηλιόλουστες ημέρες και δροσερά απογεύματα.
•

Κάιρο – Θερμοκρασία
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Με μια ματιά
•
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•
•

Ευχάριστο κλίμα όλο το χρόνο
Θαυμάστε την πιο εντυπωσιακή συλλογή αρχαιοτήτων του κόσμου στο αιγυπτιακό
μουσείο του Καϊρου
Φωτογραφηθείτε πάνω σε καμήλες μπροστά απο τις πυραμίδες της Γκίζας
Απολαύστε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Νείλο

Πληροφορίες Προορισμού
•
•
•
•
•

Χώρα: Αίγυπτος
Γλώσσα: Αραβικά
Ζώνη Ώρας: -1
Νόμισμα: Λίρα Αιγύπτου
Διάρκεια πτήσης: 2.00 ώρες απευθείας πτήση

Χάρτης Προορισμού

Χρήσιμες πληροφορίες
•

•

•

Μετακίνηση: Η μετακίνηση στο Κάιρο μπορεί να γίνει με λεωφορείο, ταξί, μετρό και με
mini λεωφορεία. Το ταξί στην πόλη θεωρείται φθηνό, καλό θα ήταν όμως είτε να
σιγουρευτείτε οτι το όχημα διαθέτει ταξίμετρο είτε να συμφωνήσετε μια τιμή απο πριν. Η
ενοικίαση αμαξιού δεν συνιστάται καθώς η κίνηση είναι αφόρητη και οι οδηγοί της
χώρας δεν φημίζονται για την καλή σχέση τους με τον Κ.Ο.Κ.
Συνάλλαγμα:. Για να ανταλλάξετε ευρώ σε αιγυπτιακή λίρα, σας προτείνουμε να
χρησιμοποιήσετε τα ανταλλακτήρια εντός του αεροδρομίου του Καϊρου. Εναλλακτικά
μπορείτε να κάνετε συνάλλαγμα και στο ξενοδοχείο διαμονής σας. Φυσικά, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη
σχετική σήμανση.
Επικοινωνία: Υπάρχουν 3 κύριοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτο:
Vodafone, Orange, Etisalat. Η καλύτερη λύση είναι να προμηθευτείτε μια τοπική
κάρτα sim απο το αεροδρόμιο του Καϊρου με κόστος περίπου 1,50€

Δραστηριότητες
1)

Πυραμίδες της Γκίζας
Οι τρεις αυτές πυραμίδες, ηλικίας περίπου 4000
χρόνων, με το εξαιρετικό σχήμα, την άψογη
γεωμετρία και τον τεράστιο όγκο, προκαλούν τον
θαυμασμό όσων τις επισκέπτονται. Πρόκειται για τη
Khufu, τη μεγαλύτερη πυραμίδα, τη Khafre, τη
δεύτερη μεγαλύτερη, και τη Menakaure, τη
μικρότερη πυραμίδα. Αυτοί οι τεράστιοι βασιλικοί
τάφοι, χτισμένοι με εντολή των Φαραώ, στέκονται
εκεί για να μας θυμίζουν τη δύναμη, την οργάνωση
και τα επιτεύγματα της Αρχαίας Αιγύπτου.

2)

Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου
Το Αιγυπτιακό Μουσείο φιλοξενεί μια από τις
σημαντικότερες συλλογές αρχαίων αντικειμένων
στον κόσμο. Μέσα στο μεγάλο, θολωτό κτίριο οι
λαμπεροί θησαυροί του Τουταγχαμών και άλλων
μεγάλων Φαραώ βρίσκονται δίπλα στα κτερίσματα,
τις μούμιες, τα κοσμήματα και τα παιχνίδια των
Αιγυπτίων. Η συλλογή περιέχει πάνω από 160.000
κομμάτια της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας,
προκαλώντας
τους
επισκέπτες
του
να
εξερευνήσουν το ένδοξο παρελθόν αυτής της
χώρας.

3)

Πύργος του Καΐρου
Αυτός ο πύργος, ύψους 187 μέτρων, είναι το πιο
διάσημο ορόσημο της πόλης, μετά τις πυραμίδες.
Χτίστηκε το 1961 και μοιάζει με φυτό λωτού. Από τη
κορυφή μπορεί να δει κανείς όλη τη πόλη, με τη
καλύτερη ώρα για να ανεβείτε να είναι αργά το
πρωί που πέφτει η ομίχλη. Αν ανεβείτε αργά το
απόγευμα, η θέα είναι εντυπωσιακή προς τις
πυραμίδες.

4)

Πλατεία Ταχρίρ
Πρόκειται για μια πλατεία στο κέντρο του Καΐρου, η
οποία αποτελεί το σημείο μηδέν της πόλης. Εδώ
διασταυρώνονται 6 δρόμοι. Σε αυτή γράφτηκε η
Ιστορία της Αραβικής Άνοιξης, καθώς το 2011 οι
κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν και έδιωξαν
τον Πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ. Σε αυτή τη
πλατεία βρίσκεται και το Αιγυπτιακό Μουσείο.

5)

Πάρκο Αλ Αζάρ
Το σημείο που βρίσκεται το Πάρκο Αλ Αζάρ, μέχρι
το 2005 αποτελούσε ένα βουνό σκουπιδιών.
Σήμερα αποτελεί το πρώτο – και μοναδικό –
πάρκο μεγάλου μεγέθους της πόλης. Οι κάτοικοι
της πρωτεύουσας κάνουν βόλτες στους κήπους,
το σμαραγδένιο γρασίδι και τα συντριβάνια,
κάθονται κοντά στη λίμνη ή στη βεράντα κάποιου
εστιατορίου θαυμάζοντας τη θέα προς τη πόλη.
Είναι πιο γεμάτο τα Σαββατοκύριακα.

6)

Μεγάλη Σφίγγα
Σε μικρή απόσταση από τις Πυραμίδες της Γκίζας
βρίσκεται η Σφίγγα, ένα σύμβολο της αρχαίας
Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα ξαπλωμένο λιοντάρι
με ανθρώπινο κεφάλι που κάθεται περήφανα στη
δυτική όχθη του ποταμού Νείλου. Πρόκειται για το
τελευταίο εναπομένον από τα Επτά Θαύματα του
Αρχαίου Κόσμου. Έχει εμπνεύσει πολλούς
αυτοκράτορες, ποιητές, καλλιτέχνες, μελετητές και
ταξιδιώτες για αιώνες.

7)

Κρουαζιέρα στο Νείλο
Ένα ταξίδι στο Κάιρο δεν μπορεί να τελειώσει αν
δεν περιλαμβάνει μια κρουαζιέρα στον ποταμό
Νείλο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πλωτά
εστιατόρια - κρουαζιερόπλοια και παραδοσιακά
ποταμόπλοια. Η καλύτερη ώρα για αυτή τη
κρουαζιέρα είναι το σούρουπο, καθώς θα
μπορείτε να απολαύσετε τη γαλήνη και την
ηρεμία που προσφέρει το ποτάμι στο οποίο
έκανε κρουαζιέρα και η Κλεοπάτρα.

Φαγητό και Διασκέδαση
•

Koshari
Ένα μοναδικό αιγυπτιακό πιάτο αποτελούμενο
από ρύζι, μακαρόνια, ρεβύθια, φακές, σκόρδο,
κρεμμύδι και σάλτσα ντομάτας. Μπορείτε να
προσθέσετε και σάλτσα ξυδιού. Θεωρείται το
γεύμα του φτωχού, καθώς είναι ένα οικονομικό,
αλλά χορταστικό πιάτο, για αυτό και είναι αρκετά
δημοφιλές σε όλους τους Αιγύπτιους σήμερα.

•

Φαλάφελ
Τη καταγωγή αυτού του πιάτου διεκδικούν
πολλές χώρες, αλλά αυτή που φαίνεται να
κερδίζει είναι η Αίγυπτος. Το γνωστό σε όλους
Φαλάφελ είναι λίγο διαφορετικό εδώ, καθώς
φτιάχνονται από φασόλια, αντί για ρεβύθια. Το
μείγμα περιέχει επίσης κόλιανδρο, μπαχαρικά και
σουσάμι, και τηγανίζεται σε λάδι.

•

Αγορά του Αλ Χαλίλι
Κάντε ένα ανατολίτικο ταξίδι στη χώρα των
μπαχαρικών, των πολυτελών υφασμάτων και
των αρωμάτων στην γνωστή Αγορά του Αλ
Χαλίλι. Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και μοιάζει με
λαβύρινθο,
γεμάτη
στροφές
και
στενά
δρομάκια. Εδώ θα βρείτε όλα όσα ψάχνετε, από
σαπούνια και ημιπολύτιμους λίθους, μέχρι
σουβενίρ. Όμως, μην παραλείψετε να κάνετε
παζάρια με τους εμπόρους.

•

Νυχτερινή Διασκέδαση
Στο Κάιρο η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
Αφεθείτε στους ανατολίτικους ρυθμούς και
απολαύστε τον αυθεντικό χορό της κοιλιάς. Οι
όχθες του ποταμού Νείλου είναι γεμάτες πλωτά
εστιατόρια και μπαρ που μένουν ανοιχτά μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορείτε να
επισκεφθείτε και αιγυπτιακές παμπ, που έχουν
μεγάλη ποικιλία μπίρας και προσφέρουν
ναργιλέ.

