
 
 

Σαρμ ελ Σέιχ 
 

 

Το Σαρμ ελ Σέιχ είναι το σημαντικότερο τουριστικό κέντρο της χερσονήσου του Σινά κι ένας από 

τους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων στον κόσμο. Με ζεστό καλοκαίρι κι ευχάριστο - κι 

ακόμα ζεστό - χειμώνα, προσφέρει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Τα υποβρύχια θαύματα της 

Ερυθράς Θάλασσας – ιδιαίτερα τα νερά του θαλάσσιου πάρκου Ras Mohammed – 

προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Κύρια σπορ εδώ είναι η 

κατάδυση και το snorkeling. Ακόμα, είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της 

Αιγύπτου για όσους θέλουν απλά να χαλαρώσουν σε μία παραλία. Το Σαρμ ελ Σέιχ είναι ιδανικό 

για οικογενειακές διακοπές λόγω των εξαιρετικών παροχών που προσφέρει. Είτε το επισκέπτεστε 

για την άμμο, είτε για τη θαλάσσια ζωή, αυτό το παραθαλάσσιο θέρετρο αποτελεί εξαιρετική 

επιλογή για στιγμές χαλάρωσης, αφού εξερευνήσετε ναούς, τάφους και πυραμίδες στην 

υπόλοιπη χώρα. Το Σαρμ ελ Σέιχ δεν έχει απογοητεύσει ποτέ κανέναν. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Σαρμ ελ Σέιχ είναι οι ανοιξιάτικοι κι οι φθινοπωρινοί, 

κατά τους οποίους η μέση θερμοκρασία είναι 25C˚. Έτσι, αποφεύγετε τη ζέστη και την υγρασία 

των καλοκαιρινών μηνών. 

 

 

 Σαρμ ελ Σέιχ – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 13 14 16 20 24 27 27 28 27 23 19 15 

Μεγ(°C) 22 22 25 30 34 37 38 38 35 32 27 23 

 

 

 

 Σαρμ ελ Σέιχ – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Θερμ(°C) 22 21 21 23 24 26 27 28 28 27 25 24 

 

 

  

 

 Με μία ματιά 
  

 Εξερευνήστε τους Κοραλλιογενείς Υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας 

 Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα 

 Επισκεφθείτε την Ιερά Μονή του Όρους Σινά 

 Διασκεδάστε στα υπέροχα νυχτερινά κέντρα της πόλης 

 Δοκιμάστε την αιγυπτιακή κουζίνα και το ναργιλέ 

 Ψωνίστε στο Sharm Old Market 

 Ανεβείτε στο όρος Σινά 

 Περιηγηθείτε στο Colored Canyon 

 Ανακαλύψτε ναυάγια στο βυθό της Ερυθράς Θάλασσας 

 Επισκεφθείτε τις Βεδουινικές Σκηνές. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Αίγυπτος 

 Γλώσσα: Αραβικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Λίρα Αιγύπτου 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 4 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία που συνδέουν τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε 

κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί 

σας λίγες λίρες από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Ωστόσο, πολλά 

από τα τουριστικά καταστήματα, ξενοδοχεία κι εστιατόρια της περιοχής δέχονται κι ευρώ. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Σαρμ ελ Σέιχ, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Σαρμ ελ Σέιχ με: 

 

 Κάιρο 

 Αλεξάνδρεια 

 Ασσουάν 

 Αμπού Σιμπέλ 

 Λούξορ 

 

 

 

 



Δραστηριότητες  

 

 

1) Εθνικό Πάρκο Ras Mohammed 

 

Το Εθνικό Πάρκο Ras Mohammed είναι αυτό που 

έκανε γνωστό το Σαρμ ελ Σέιχ σε όλο τον κόσμο. 

Περιτριγυρισμένο από μερικά από τα καλύτερα 

μέρη για κατάδυση παγκοσμίως, αυτή η 

χερσόνησος φιλοξενεί υπέροχες παραλίες ιδανικές 

για snorkeling, το δεύτερο βορειότερο μαγκρόβιο 

δάσος και μία λίμνη με αλμυρό νερό. Ακόμα θα 

βρείτε πανέμορφους κοραλλιογενείς υφάλους για 

να εξερευνήσετε.  Την καλύτερη θέα στην περιοχή 

διαθέτει ο βράχος του παρατηρητηρίου Shark, στη 

δεξιά πλευρά του εθνικού πάρκου, και προσφέρει 

θέα και στις δύο πλευρές της Ερυθράς Θάλασσας. 

 

 

2) Jolanda Reef Dive Site 

 

Το Jolanda Reef (που συχνά αποκαλείται και 

Yolanda Reef) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 

σημεία για κατάδυση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι 

δύτες το επιλέγουν για να δουν το ναυάγιο του 

Jolanda, ενός κυπριακού φορτηγού πλοίου που 

βυθίστηκε το 1980. Εκτός από το ναυάγιο, θα δείτε 

τον κοραλλιογενή ύφαλο Shark Reef, με τον 

τεράστιο αριθμό ψαριών και τους μαγευτικούς 

κοραλλιογενείς κήπους. 

 

 

 

 

3) Gardens Dive Site 

 

Στο βόρειο άκρο του κόλπου Naama βρίσκονται οι 

Garden Reefs (Κοραλλιογενείς Κήποι). Στην 

πραγματικότητα είναι τρεις ξεχωριστοί ύφαλοι, 

ιδανικοί για snorkeling και κατάδυση. Το Near 

Garden, το Middle Garden και το Far Garden είναι 

προσβάσιμοι από την παραλία και με πλοίο. Αν 

θέλετε να κολυμπήσετε από την ακτή, επιλέξτε το 

Near Garden, ο οποίος είναι ο καλύτερος και πιο 

εύκολα προσβάσιμος ύφαλος. Φιλοξενεί μερικά 

εκπληκτικά κοράλλια και πολλά ψάρια κλόουν και 

χαιτοδοντίδες. 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Shawarma 

 

Ένα από τα πιο νόστιμα, αιγυπτιακά πιάτα είναι το 

Shawarma. Θυμίζει τον ελληνικό γύρο, ωστόσο 

έχει αρνίσιο κρέας. Μόλις ψηθεί, τοποθετείται μέσα 

σε αραβική πίτα μαζί με ψιλοκομμένη ντομάτα, 

κρεμμύδι και μαϊντανό. Συνήθως τυλίγεται σε 

αλουμινόχαρτο. Θα το βρείτε σε όλη την πόλη, σε 

μαγαζιά που φτιάχνουν τέτοιου είδους σάντουιτς. 

 

 

 

 

 

 

 Tamiya 

 

Ακόμα ένα βασικό πιάτο είναι το Tamiya. Πολλοί το 

ξέρουν ως Φαλάφελ, ωστόσο δεν είναι ακριβώς το 

ίδιο, μιας κι αυτό παρασκευάζεται από φασόλια 

και μαϊντανό, αντί για ρεβίθια. Έχουν στρογγυλό 

σχήμα και σερβίρονται σε σάντουιτς μαζί με 

διάφορα λαχανικά. 

 

 

 

 

 

 

 Sharm Old Market 

 

Η Παλιά Αγορά του Σαρμ (γνωστή κι ως Sharm al 

Maya) είναι η περιοχή σουκ (παζάρι) της πόλης, 

όπου θα βρείτε αραβικά λυχνάρια, 

παραδοσιακούς ναργιλέδες και λεπτά ξυλόγλυπτα. 

Αξίζει να έρθετε το απόγευμα για να αποφύγετε τη 

ζέστη. Θα βρείτε αμέτρητα εστιατόρια και 

καφετέριες για να ξεκουραστείτε μετά τα ψώνια. 

Είναι σαφώς το πιο παραδοσιακό μέρος της 

πόλης. Εδώ βρίσκεται και το νέο τζαμί Al Sahaba 

με την επιβλητική πρόσοψη. 

 

 

 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή στο Σαρμ ελ Σέιχ δε συγκρίνεται με 

αυτή της υπόλοιπης Αιγύπτου. Είναι ένα 

παραθαλάσσιο θέρετρο γεμάτο αμέτρητα μπαρ, 

νυχτερινά κέντρα, ντίσκο, πάρτι, θεματικές βραδιές, 

πάρτι στις παραλίες, ζωντανή μουσική και κλαμπ. 

Η διασκέδαση είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή 

Naama Bay και στην πλατεία Soho, αυτό όμως δε 

σημαίνει πως δε θα βρείτε σε κάθε περιοχή μέρη 

για να απολαύσετε ένα ποτό μόλις δύσει ο ήλιος. 

Αν αισθάνεστε τυχεροί, επιλέξτε να περάσετε τη 

βραδιά σας σε ένα καζίνο. 

 

 

 Βεδουινικές Σκηνές 

 

Πρόκειται για μία φανταστική εμπειρία στην οποία 

θα ζήσετε την πραγματική ζωή των Βεδουίνων. 

Παρακολουθήστε το όμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω 

από την έρημο του Σαρμ, πιείτε και φάτε αυθεντικό 

βεδουινικό φαγητό, παρακολουθήστε μία υπέροχη 

παράσταση χορού της κοιλιάς κι ανθρώπους να 

καταπίνουν σπαθιά και φωτιές. Στη συνέχεια, 

ξαπλώστε κι απολαύστε την εκπληκτική θέα προς 

τον έναστρο ουρανό. 

 

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 

 Naama Bay 

 

Μία πανέμορφη παραλία με λευκή άμμο και 

φοίνικες, το Naama Bay είναι το επίκεντρο της 

παραθεριστικής ζωής του Σαρμ ελ Σέιχ. Εδώ θα 

βρείτε αμέτρητα εστιατόρια, καφετέριες και 

καταστήματα με σουβενίρ. Διαθέτει εξαιρετικές 

εγκαταστάσεις, με αμέτρητες ομπρέλες και 

ξαπλώστρες.  

 

 

 

 

 

 



 Ras Um Sid 

 

Μία από τις καλύτερες παραλίες του Σαρμ ελ Σέιχ, 

το Ras Um Sid είναι στη νότια πλευρά της πόλης, 

κοντά στο φάρο. Στην παραλία θα βρείτε πολλούς 

ανθρώπους να χαλαρώνουν και να 

απολαμβάνουν τον ήλιο, ενώ τα νερά είναι ιδανικά 

για snorkeling, καθώς είναι γεμάτα πολύχρωμα 

ψάρια. Στα ανοιχτά της παραλίας θα βρείτε τον 

ομώνυμο κοραλλιογενή ύφαλο, τον οποίο 

μπορείτε να επισκεφθείτε με οργανωμένες 

καταδυτικές ομάδες. 

 

 

 

 Shark’s Bay 

 

Βόρεια του Naama Bay βρίσκεται το Shark’s Bay, 

το οποίο διαθέτει μερικά από τα πιο πολυτελή 

θέρετρα και ξενοδοχεία στο Σαρμ ελ Σέιχ. Πρόκειται 

για μία από τις πιο ήρεμες παραλίες της περιοχής. 

Βρίσκεται κοντά στην πλατεία Soho, με τις 

καλύτερες επιλογές σε εστιατόρια και καφετέριες 

της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 Nabq Protectorate 

 

Βόρεια του Σαρμ ελ Σέιχ, το Nabq Protectorate  

είναι μία παραθαλάσσια έρημος μοναδικής 

ομορφιάς. Φιλοξενεί το δεύτερο βορειότερο 

μαγκρόβιο δάσος του κόσμου, ενώ διαθέτει 

εκπληκτική θέα σε αμμόλοφους, μοναχικές 

παραλίες και θάμνους. Είναι μία από τις 

σημαντικότερες προστατευμένες περιοχές της 

Αιγύπτου, με τεράστιa ποικιλία πτηνών, ενδημικές 

γαζέλες κι αγριοκάτσικα. Οι παραλίες είναι ιδανικές 

για snorkeling. 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από το Σαρμ ελ Σέιχ 

 

 

 Ιερά Μονή του Όρους Σινά 

 

Το κορυφαίο αξιοθέατο της χερσονήσου του Σινά, 

η Ιερά Μονή του Όρους Σινά βρίσκεται στους 

πρόποδες του ομώνυμου βουνού, όπου λέγεται ότι 

ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές.  Ένα από τα 

παλαιότερα μοναστήρια στον κόσμο, αυτό το 

ελληνορθόδοξο ερημητήριο φιλοξενεί τον 

περίφημο «καμένο θάμνο». Εδώ βρίσκεται κι ένα 

μουσείο που εκθέτει μία από τις πιο λαμπερές 

συλλογές θρησκευτικών εικόνων κι αρχαίων 

χειρογράφων του μοναστηρίου. 

 

 

 

 Όρος Σινά 

 

Η ομορφιά του όρους Σινά είναι πραγματικά 

μοναδική.  Για να απολαύσετε την πραγματική 

ομορφιά, ανεβείτε στην κορυφή του βουνού κι 

απολαύστε μία τεράστια έκταση από 

βουνοκορφές σε πορτοκαλί αποχρώσεις. Αυτή η 

περιοχή θεωρείται ιερή από τρεις διαφορετικές 

θρησκείες. Μάλιστα, εδώ έλαβε ο Μωυσής τις 

Δέκα Εντολές. Η πεζοπορία μέχρι την κορυφή 

θεωρείται προσκύνημα από πολλούς ανθρώπους. 

Υπάρχουν δύο μονοπάτια που μπορείτε να 

ακολουθήσετε: Το Μονοπάτι της Καμήλας, μία 

καλά φτιαγμένη διαδρομή, και τα Βήματα Μετάνοιας, μία πιο δύσκολη αλλά γραφική διαδρομή 

που διαθέτει πέτρινες σκάλες. 

 

 

 Colored Canyon 

 

Αυτοί οι πολύχρωμοι βράχοι, πλούσιοι σε ορυκτά, 

είναι ένα από τα κορυφαία φυσικά αξιοθέατα του 

Σινά. Πρόκειται για το κατάλληλο μέρος για να 

απολαύσετε τη φυσική ομορφιά της ερήμου, 

προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για περιπλάνηση 

στα βράχια και πεζοπορία. Οι λάτρεις της φύσης 

θα ενθουσιαστούν με τις παράξενα 

διαμορφωμένες φυσικές πυραμίδες κι ογκόλιθους, 

χρωματισμένες με λαμπερές κόκκινες και 

πορτοκαλί αποχρώσεις. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

