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Sharm El Sheikh Hurghada El Gouna
Barnfamiljen, dykaren, äventyrsturisten och öken-
älskaren. 

Budgetturisten och barnfamiljen som kan upp-
skatta de avgränsade stränderna. 

Lyxliraren, golfaren, och den all inclusive-älskan-
de barnfamiljen.

?+??+??+??+
Hit åker de flesta charterbolag. Flygresan tar fem 
timmar och flygplatsen ligger nära stranden. På 
plats åker man enklast taxi, där priset bör göras 
upp i förväg. Från Naama Bay till Old Market kos-
tar det cirka 20 EGP (cirka 24 kr).
Prisex: En vecka i november med Apollo på fyr-
stjärnigt hotell från 5 218 kr/person. 

?+??+??+??+
Hit åker de flesta charterbolag. Flygresan tar fem 
timmar och flygplatsen ligger ganska nära stan. 
Ofta lite billigare än Sharm El Sheikh. Taxiresor 
görs enklast med taxameter – det finns gott om 
skojare på gatorna.
Prisex: En vecka i november med Fritidsresor på 
trestjärnigt hotell från 3 913 kr/person.

?+??+??+
Allt fler charterbolag har hittat till den lilla orten 
en knapp timme med buss norr om Hurghadas 
flygplats. För kortare resor inom El Gouna finns 
tuk-tuks, en enkel resa kostar 5 EGP (cirka 6 kr).
Prisex: En vecka i november med Ving på fyr-
stjärnigt hotell från 6 450 kr/person.

?+??+??+??+
Många fyr- och femstjärniga hotell, de flesta lig-
ger på rad längs med stranden i Naama Bay. Den 
som reser med liten budget, eller bara vill komma 
bort från den värsta plastic fantastic-känslan, sö-
ker sig till utkanterna.

?+??+??+
Många två- och trestjärniga hotell inne i staden, 
fler stjärnor en bit utanför. Boendet inne i stan är 
förvisso billigt, men inte så charmigt. Trafiken är 
hektisk och det är ganska skräpigt och bullrigt.

?+??+??+
Mest fyr- och femstjärniga hotell, många all in-
clusive. El Gouna är litet och vissa av de största 
hotellkomplexen ligger en bit utanför stan. 

?+??+
Maten är billig, men det genuint egyptiska kö-
ket lyser med sin frånvaro. Gillar man däremot 
kinamat eller italienskt finns mycket att välja på 
– liksom de flesta stora internationella snabb-
matskedjorna. 

?+??+ ?+??+??+
Här trivs livsnjutaren. För den som vågar lämna all 
inclusive-bufféernas trygghet väntar många bra 
restauranger. 

?+??+??+??+
Paradiset för  alla med koncentrationssvårigheter! 
Dykning, snorkling, vindsurfning, kamelridning, 
utflykter till Kairo eller Petra – här behöver ingen 
skämmas om pocketboken förblir oläst. Ett besök 
i en beduinby ger en bra inblick i hur Sinaihalvön 
såg ut före turistinvasionen. 

?+??+??+??+
Högljudda vattensporter dominerar, liksom dyk-
ning. För barn finns flera vattenland med rutsch-
kanor och lekborgar. Luxor med sina vackra tem-
pel och faraogravar ligger hyfsat nära, lite längre 
bort finns pyramiderna i Assuan och Kairo.

?+??+??+

?+??+??+??+??+
Dykning i absolut världsklass! Här finns spännan-
de vrak, andlösa väggar som stupar ner i djupet, 
mantor, valhajar och fiskar i regnbågens färger. 
Snorklare kan gå i direkt från stranden 
eller åka med en dykbåt. 

?+??+??+??+
Många års dykning börjar märkas på reven när-
mast Hurghada, så en båttur en bit utanför behövs 
för att få riktigt bra dykning. Nybörjaren trivs som 
clownfisken i de grunda vattnen, för mer erfarna 
dykare rekommenderas en längre utflykt.

?+??+??+??+

?+??+??+??+
 

??+??+
Vattnet är fint – om du får syn på det. Den skräpi-
ga stranden är inmutad och avdelad med stängsel 
och murar, och nås bara via hotellen. Perfekt för 
busiga barn eller den som alltid drömt om en roll i 
”Kvinnofängelset”. 

?+??+??+
Om hotellpoolen känns trång går det shuttlebus-
sar till den långa, vackra stranden. Här samsas 
man om utrymmet med kitesurfare, men det blir 
sällan trångt.

?+??+ ?+??+??+
Souvenirbutiker med likadant innehåll dominerar, 
men på de lokala marknaderna går det att hitta 
lite roligare saker. Lär dig pruta på arabiska först 
bara!

?+??+??+
Upplevelsen är bättre än utbudet – staden har för-
bjudit inkastare och gatuförsäljning vilket bäddar 
för en harmonisk  shoppingrunda. Äger du dess-
utom en lyxyacht eller råkar vara  golfproffs kan 
du fynda stort! 

?+??+
På gågatorna och längs med stranden i Naama 
finns en del barer och någon enstaka klubb – men 
det är mer barhäng med vattenpipa än äppel-
plockardans.

??+??+
Förutom hotellens egna barer och klubbar finns en 
del andra ställen, men eftersom staden är ganska 
stor är det svårt att råka ramla på något bra ställe. 

??+
Om din definition av att måla stan röd innefattar 
trerätters middag och en flaska vin – ja då har du 
hamnat rätt. Här finns enstaka barer, men för den 
som vill ha party är det Hurghada som gäller.  

Totalt:

Barnfamiljen, dykaren, äventyrsturisten och öken-
älskaren. 
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Domare: Cecilia Billgren

Kitesurfning är en 
av El Gounas stora 
attraktioner. 

Den andlösa dykningen avgör slaget

+??++??
Vattnet är fint – om du får syn på det. Den skräpi-
ga stranden är inmutad och avdelad med stängsel 
och murar, och nås bara via hotellen. Perfekt för 
busiga barn eller den som alltid drömt om en roll i 
”Kvinnofängelset”. 

+?++?
Souvenirbutiker med likadant innehåll dominerar, 
men på de lokala marknaderna går det att hitta 
lite roligare saker. Lär dig pruta på arabiska först 
bara!

Golf, dykning och kitesurfning 
är byns största attraktioner, lik-
som båthamnarna där lyxyach-
terna ligger på rad. Luxor ligger 
hyfsat nära, pyramider finns på 
lite längre avstånd.

Många riktigt bra dykställen på 
dagsutflyktsavstånd. Vattnen är likt 
Hurghadas grunda, och passar både för 
dykning och snorkling.

Här kan du bunkra förrådet av vatten-
pipor och träkameler! Souvenirbutiker 
i långa rader, men exakt likadant ut-
bud i alla.

Bortser man från hotellens uniforme-
rade vakter är den långa sandstran-
den i Naama Bay härlig. Större delen 
är dock inmutad av olika hotell, men 
det går att strosa längs vattenbrynet.

Något lättare att hitta mat från det 
lokala köket. Det finns flera mark-
nader och små hål i väggen för den 
som vill utforska det egyptiska kö-
ket. I de mest hotelltäta kvarteren 
är utbudet ganska smaklöst.

Vattenpipor finns 
i mängder.

+?++?

Lättare att hitta 
lokal mat.
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