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1. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΣΗΗ : Σο αεροδρόμιο του Καΐρου είναι 22 χλμ. Β.Α του κζντρου τθσ πόλθσ, ενϊ απζχει 40 χλμ. από      
                 τισ Πυραμίδεσ. Τπάρχει απευκείασ πτιςθ με Aegean & Εgyptair, θ διάρκεια τθσ οποίασ είναι περίπου 2 ϊρεσ. 

2. ΩΡΑ – ΡΕΤΜΑ  : Η Αίγυπτοσ είναι μια ϊρα πίςω από τθν Ελλάδα. Η τάςθ ρεφματοσ είναι 220V. 
3. ΧΡΗΜΑΣΑ : Σο νόμιςμα είναι θ Αιγυπτιακι λίρα (EGP)  με ιςοτιμία: 1 € = 20 EGP περίπου. 
4. ΣΗΛΕΦΩΝΑ  : Ζχει 4 εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ,  τθν Orange, τθν Vodafone, τθν Etisalat &  τθν WE του κρατικοφ   

                 τθλεπικοινωνιακοφ φορζα τθσ Αιγφπτου «Egypt Telecom». Μπορείτε να αγοράςετε sim card για δεδομζνα με το 
                 που φκάςετε. τουσ περιςςότερουσ χϊρουσ των ξενοδοχείων υπάρχει δωρεάν wi-fi  δίκτυο. Δεν ςυμφζρει να  
                 χρθςιμοποιιςετε το δικό ςασ νοφμερο, διότι είναι πολφ ακριβζσ οι χρεϊςεισ. (Ο κωδικόσ τηλ. ςτην Αίγυπτο είναι   
                 0020) 

5. ΣΑΞΙ : Ζχουν διαφορετικό χρϊμα ανάλογα ςε ποια πόλθ τθσ χϊρασ βρίςκονται. Η χρζωςθ ξεκινάει από 0.50 € & ανά 
χλμ 0.20€, ενϊ θ αναμονι είναι 1€ τθν ϊρα, γίνεται παηάρι. 

6. ΜΕΣΡΟ : Είναι το πιο γριγορο μζςο αλλά είναι διακζςιμο μόνο ςτο Κάιρο. 
7. UBER  : Πιο αςφαλισ τρόποσ μετακίνθςθσ κακϊσ οι τιμζσ του είναι προκακοριςμζνεσ. Είναι διακζςιμο ςτο Κάιρο,   
8. Αλεξάνδρεια, Χουργκάντα, Ελ Μανςοφρα, Σάντα &  Νταμανχοφρ. 
9. ΣΟΚ ΣΟΚ: Σρίκυκλο όχθμα για μια πιο ιδιαίτερθ μετακίνθςθ, κατάλλθλο για όςουσ κζλουν να ηιςουν κάτι 

διαφορετικό &  ςε χαμθλότερθ τιμι. 
10. ΝΣΤΙΜΟ : Σα καλοκαίρια γενικά είναι ηεςτά & ξθρά. Όμωσ & τον χειμϊνα μπορεί να τφχουμε ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Για αυτό προτείνουμε να ζχετε μαηί ςασ βαμβακερά ή λινά ροφχα για να αναπνζει το ςϊμα ςασ & να 
μθν ιδρϊνετε πολφ. Γυαλιά ήλιου & καπζλο πρζπει οπωςδιποτε να ζχετε μαηί ςασ. Επίςθσ τα αντί κουνουπικά είναι 
χριςιμα ειδικά αν  μζνετε κοντά ςτον Νείλο. ΒΑΙΚΟ είναι να ζχετε μαηί ςασ Άνετα κλειςτά παποφτςια ή αθλητικά 
κα τα  χρειαςτείτε μιασ &  κα περπατιςετε πολφ.  

11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Ενδζχεται με τθν άφιξθ ςασ ςτα ξενοδοχεία τθσ Αιγφπτου, να ςασ ηθτιςουν κάποιο ποςό ςαν εγγφθςθ 
είτε μζςω πιςτωτικισ κάρτασ είτε μζςω μετρθτϊν, όπου ςασ τα επιςτρζφουν ςτθν αναχϊρθςθ ςασ. 

 
 

                       

ΦΑΓΗΣΑ  
1. KOΑΡΙ : Σο πιο γνωςτό παραδοςιακό πιάτο ςτθν Αίγυπτο, αποτελείται από ρφηι, μακαρόνι, φακζσ, ρεβίκια τθγανθτά 

κρεμμφδια & από μια ςωσ με βάςθ τθν ντομάτα. Μπορείτε να το δοκιμάςετε ςτο εςτιατόριο KOSHARY ABOU TAREK 
(Από το 1950) που βρίςκετε ςτθν οδό 16MAAROUF SHAMPLION STR CAIRO, TEL : 202 25775935.  

2. FUL & FALAFEL : Σο Ful είναι φάβα που μαγειρεφεται με διάφορουσ τρόπουσ, ενϊ το Falafel είναι τθγανθτά μπιφτζκια 
από ρεβίκια. υνικωσ ςερβίρονται μαηί. 

3. HAMAM MAHSHI : Περιςτζρια ι ορτφκια γεμιςτά με ρφηι ςιτάρι διάφορα καρυκεφματα ψθμζνα ςτθν ςχάρα ςε ξφλα.  
Όςο παράξενο & αν ςασ φαίνετε είναι το αγαπθμζνο πιάτο πολλϊν ςτθν Αίγυπτο.  

4. KΟFTA : Είναι ςαν τουσ δικοφσ μασ κεφτζδεσ μάλιςτα υπάρχουν & με ρφηι ςαν τα δικά μασ γιουβαρλάκια. 
 

ΓΛΤΚΑ  
1. ΜΠΑΜΠΟΤΑ : Η Αιγυπτιακι εκδοχι του ςάμαλι, γαρνιριςμζνθ με ινδικι καρφδα. 
2. ΑΙ ΑΛ ΑΡΑΓΙΑ : θμαίνει «το ψωμί από το ςεράι», είναι θ αιγυπτιακι παραλλαγι του γνωςτοφ μασ εκμζκ. 
3. ΚΟΤΝΑΦΑ  : Eίναι  κάτι ςαν το δικό μασ κανταίφι όμωσ ζχει γζμιςθ τυριοφ. 
4. ΛΟΚΜΕΣ ΕΛ ΚΑΝΣΙ : Σοπικόσ λουκουμάσ – κυριολεκτικά μεταφράηεται ωσ «θ μπουκιά του δικαςτι». 
5. ΟΤΜ ΑΛΙ (η μάνα του Αλί) : Ζνα ποφ πλοφςιο γλυκό που γίνεται με ςφολιάτα, γάλα, κρζμα, ξθροφσ καρποφσ, 

ςταφίδεσ κλπ., Ψινεται ςτο φοφρνο, ςυνικωσ ςε ατομικά μπολάκια. 
 

ΠΟΣΑ  
1. ΧΤΜΟ ΜΑΝΓΚΟ, ΓΚΟΤΑΦΑ 
2. ΣΑΙ αυκεντικό αιγυπτιακό με μζντα / φφλλα δυόςμου, ΚΑΦΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΟ με κάρδαμο. 
3. ΑΦΕΨΗΜΑ ΚΑΡΚΑΝΣΕ (φφλλα ιβίςκου) 

** ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΑΙΓΤΠΣΟ ** 

Ι   ΝΑ 

** ΣΙ   ΝΑ   ΦΑΩ  ΣΗΝ   ΑΙΓΤΠΣΟ ** 
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ΠΡΟΟΧΗ ΚΙΝΔΤΝΟ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ :  Μθν πίνετε από το νερό τθσ βρφςθσ κακϊσ περιζχει μεγάλεσ ποςότθτεσ ςε χλϊριο.  
Ακόμθ και για το πλφςιμο των δοντιϊν ςασ να χρθςιμοποιείτε εμφιαλωμζνο νερό. Θα το διαπιςτϊςετε ακόμθ και όταν κάνετε 
μπάνιο πόςο ζντονθ είναι θ μυρωδιά του. τα φαγθτά αποφφγετε ακόμθ και τισ ςοφπεσ με δικό τουσ νερό, γιατί παρόλο που 
βράηεται, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ δθλθτθρίαςθσ. 
 

 
 

 
1. ΠΑΠΤΡΟ 

Ο πάπυροσ ιταν το χαρτί που χρθςιμοποιικθκε κατά τουσ αρχαίουσ αιγυπτιακοφσ χρόνουσ. ιμερα κοςτίηει μόνο λίγεσ 
αιγυπτιακζσ λίρεσ & είναι αντίγραφα του πρωτότυπου. Ο αυκεντικόσ  ηωγραφιςτόσ  πάπυροσ πωλείται μόνο ςε εξειδικευμζνεσ 
γκαλερί όπωσ το Ινςτιτοφτο Πάπυρου, παίρνεισ εγγφθςθ γνθςιότθτασ ΑΛΛΑ κοςτίηει ακριβά. Απλοφσ μπορείτε να αγοράςετε 
ςτο ΧΑΛ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ ςε πολφ φκθνι τιμι. 

2. ΑΡΩΜΑΣΑ 
Είναι από τα πιο περιηιτθτα ςουβενίρ που προτιμοφν οι επιςκζπτεσ τθσ Αιγφπτου. Θα βρείτε δρόμουσ γεμάτουσ από αρϊματα 
για όλα τα γοφςτα. Εδϊ τα καταςτιματα αντιγράφουν διάςθμα αρϊματα  ι πωλοφν φκθνζσ απομιμιςεισ. Μπορείτε επίςθσ να 
αγοράςετε αικζρια ζλαια όπωσ τριαντάφυλλο ι γιαςεμί. 

3. ΚΟΜΗΜΑΣΑ 
Οι αιγυπτιακζσ αγορζσ είναι γεμάτεσ από κοςμιματα. Οι  Αιγφπτιοι αγοράηουν μεγάλεσ ποςότθτεσ  χρυςοφ &  αργφρου κακϊσ 
παραδοςιακά πολλοί πιςτεφουν ότι είναι αςφαλζςτερο από το να βάηουν τα χριματά τουσ ςτισ τράπεηεσ. Εάν κζλετε να 
αγοράςετε χρυςό προτιμιςτε να κάνετε τθν αγορά ςασ ςτισ περιοχζσ του Μαάντι ή του Ζαμαλζκ, ςτο Κάιρο. 

4. ΚΟΤΣΙΑ  ΚΟΜΗΜΑΣΩΝ 
Από τθν αρχαιότθτα, οι Αιγφπτιοι τεχνίτεσ ιταν διάςθμοι για τισ ξφλινεσ χειροτεχνίεσ τουσ. Ζνα από τα πιο γνωςτά αντικείμενα, 
φτιαγμζνα μζχρι τϊρα ςτθν ίδια αςυναγϊνιςτθ ποιότθτα είναι τα διακοςμθμζνα κουτιά κοςμθμάτων με επζνδυςθ από οςτά, 
ελεφαντόδοντο ι μαργαριτάρι. Θα τα βρεισ ςε διάφορα ςχιματα & μεγζκθ  με ιςλαμικά γεωμετρικά ςχζδια. Ενα χριςιμο 
προϊόν για να αποκθκεφςεισ τα κοςμιματα ςου & ζνα ξεχωριςτό δϊρο. Μπορείτε να αγοράςετε ςτο ΧΑΛ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ. 

5. ΝΑΡΓΙΛΕ 
Είναι παράδοςθ ςτθν Αίγυπτο να κάκονται ςε παρζεσ καπνίηοντασ Shisha (ναργιλζ) ςε καφετζριεσ. Μια ςυνικεια βακιά 
ριηωμζνθ ςτισ αραβικζσ χϊρεσ. Αν κζλεισ να δοκιμάςεισ κα βρεισ ςε πολλά εςτιατόρια. Αν κζλεισ να αγοράςεισ, κα βρεισ 
παντοφ, όμωσ από τα καλφτερα μζρθ για αγορά ςε χαμθλι τιμι είναι θ  αγορά ΧΑΛ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ, κα βρείτε μια τεράςτια 
ποικιλία από αυτά. Ακόμα κι αν δεν ςκοπεφετε να τα καπνίςετε, είναι υπζροχα αντικείμενα για διακόςμθςθ ι δϊρο. 

6. ΑΝΑΣΟΛΙΣΙΚΑ ΓΛΤΚΙΜΑΣΑ 
Η ανατολι φθμίηεται για υπζροχα, νόςτιμα ςιροπιαςτά γλυκά με ξθροφσ καρποφσ. Οτι κα δοκιμάςεισ μερικά  ςτθν επίςκεψθ 
ςου ςτθν Αίγυπτο, είναι δεδομζνο. Αν κζσ αυτι θ απόλαυςθ να κρατιςει λίγο παραπάνω, τότε ςου ςυνιςτοφμε ανεπιφφλακτα 
να αγοράςεισ μερικά από αυτά. Θα τα βρεισ παντοφ ςτθν Αίγυπτο, ςε μια μεγάλθ παλζτα χρωμάτων. Είναι πράγματι τόςα 
πολλά, που δεν ξζρεισ τι να διαλζξεισ. το ηαχαροπλαςτείο EL ABD PASTRY (25 Talaat Harb, Bab Al Louq, Qasr El Nil, Cairo 
Governorate, Αίγυπτοσ) από τα παλαιότερα μπορείσ να αγοράςεισ . 

7. ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ ΣΖΕΛΑΜΠΑ 
Η jalabeya είναι μια παραδοςιακι ςτολι τθσ Αιγφπτου. Ζνα παραδοςιακόσ αραβικόσ χιτϊνασ που καλφπτει το ςϊμα από το 
λαιμό ζωσ τα πόδια ςε διάφορα χρϊματα & ςχζδια ραμμζνα πάνω του. Παραδοςιακά, οι αντρικοί είναι ςυνικωσ λευκοί με 
μερικά κόκκινα μοτίβα ςτο λαιμό, ενϊ οι γυναίκεσ μποροφν να επιλζξουν από μια μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων, κεντθμάτων. 
Παρόλο που δεν μπορείσ να βρεισ πολλά ςτθν πρωτεφουςα του Καΐρου, κα βρεισ άτομα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςτισ 
περιςςότερεσ περιοχζσ εκτόσ του Καΐρου να τα φοροφν ακόμα. Αίγυπτο. Μπορείτε να αγοράςετε ςτο ΧΑΛ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ. 

8. ΦΑΝΑΡΙ (FANOOS) 
Η λζξθ «Fanoos» είναι ελλθνικισ προζλευςθσ , ςθμαίνει «ελαφρφ όργανο». Οι Fanoos χρθςιμοποιικθκαν ςτθν Αίγυπτο πριν 
επινοθκεί ο θλεκτριςμόσ, ειδικά τισ 10ετίεσ κατά τθν περίοδο των Fatimid, όταν ο Χαλίφθσ εξζδωςε νόμο που ανάγκαςε όλα 
τα καταςτιματα & τα ςπίτια να κρεμάςουν ζνα φανάρι. Σο Fanoos δθμιουργεί ζνα εντυπωςιακό φωτιςμό & είναι μια 
ιδιαίτερθ επιλογι διακόςμθςθσ για το ςπίτι ςου. Βρεσ ζνα ςτο ΧΑΛ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ. 

9. XΑΛΙΑ 
Αν ζχεισ τθ δυνατότθτα επζλεξε να αγοράςεισ ζνα μοναδικό χειροποίθτο χαλί. Είναι φτιαγμζνο εξ ολοκλιρου από φυςικά, 
φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά & οργανικά χρϊματα χωρίσ χθμικά, χειροποίθτα χρθςιμοποιϊντασ ξφλινο αργαλειό. Σα 
ςχζδια ποικίλλουν με απεικονίςεισ καμθλϊν, ςπιτιϊν, ςε ιςλαμικά μοτίβα & μοντζρνα τζχνθ για όλα τα γοφςτα.  

10. ΔΕΡΜΑΣΙΝΕ ΠΑΝΣΟΦΛΕ 
τα ράφια πολλϊν καταςτθμάτων ςτισ αιγυπτιακζσ αγορζσ κα δεισ χειροποίθτεσ δερμάτινεσ παντόφλεσ ςε διάφορα ζντονα 
χρϊματα που ςίγουρα κα τραβιξουν τθν προςοχι ςου. Αν και αυτζσ οι παντόφλεσ είναι δροςερζσ και μοντζρνεσ, αυτό που 
πραγματικά τισ κακιςτά αναμνθςτικό είναι το φαραωνικό ςφμβολο που μπορεί να είναι χαραγμζνο ςε αυτζσ. Θεωροφνται  
ωραίο δϊρο όχι μόνο γιατί είναι πρακτικζσ & χριςιμεσ, αλλά επειδι αντιπροςωπεφουν & τθν αρχαία πλευρά τθσ χϊρασ.  
 

ΠΡΟΟΧΗ :  Η οδόσ ΣALAAT HARB (ςαν τθν ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ τθν δικιά μασ) ζχει κάκε είδουσ μαγαηιά & εμπορικό κζντρο για 
ψϊνια.  

** ΣΙ   ΝΑ   ΑΓΟΡΑΩ   ΑΠΟ   ΣΗΝ   ΑΙΓΤΠΣΟ ** 

 


