
Derfor bliver turisterne væk
For tre år siden vrimlede det
med turister i Egypten, 

Men to revolutioner holdt
turisterne væk. Først var
der opstandene, der væltede
præsident Hosni Mubaraks
militærstyre. Men derpå
kuppede militæret den de-
mokratisk valgte Mohamed
Morsi, og nu er Egypten lige
vidt, skulle man tro.

– Men det passer ikke, si-
ger Jacob Erle, som er leder
af Dansk-Egyptisk Dialogin-
stitut i Kairo.

– Jeg tror, at turismen vil
blomstre op igen til foråret,
for opbakningen til militæ-
ret er enorm, og til den tid er
demonstranterne trætte og
økonomien bedre. Egypter-
ne er først og fremmest in-
teresseret i arbejde, fred og
stabilitet, og den ny magtha-
ver, general Abdel-Fatah el-
Sisi, er mange helt vilde
med. Kvinderne synes, at
han er charmerende, og nu
findes der Sisi-burgers og Si-
si-chokolade, siger Erle.

I Egypten må de se langt efter turisterne, men det vil
ifølge Jacob Erle snart ændre sig.

Russerne invaderer
I modsætning til byerne
langs Nilen lander der tu-
sindvis af turister i lufthav-
nene nær badebyerne ved
Det Røde Hav. Det er først og
fremmest russere, der i stort
omfang præger livet i en by
som Hurghada, som for et
par årtier siden var et frede-
ligt fiskerleje med kun et ho-
tel. 

I dag er stedet omdannet
til en mellemting mellem
Dyrehavsbakken og et vand-
land, hvor popmusik knal-
der ud af store højttalere.
Der lander 30 charterfly om
dagen fra det tidligere USSR.
De russiske turister har ty-

deligvis ikke fået nogle gode
råd med på flyrejsen, for de
springer over i køen, maser
sig ugenert frem og bevæger
sig i løbet af eftermiddagen
og aftenen i en mere og mere
slingrende gangart. Russer-
ne har invaderet byen, og de
fleste ekspedienter har lært
sig deres sprog.

Koralrevene ud for stran-
den er nedslidte, for også her
bliver der ikke givet råd om,
at man skal lade være med at
røre ved de sarte koraller, for
det tager mindst ti år at gen-
danne dem. Og når der ingen
koraller er, forsvinder de sjo-
ve fisk. 

RÅD TIL REJSEN
Det nubiske museum i As-
wan er nyt, flot og interes-
sant.
� Spis aftensmad i Hotel
Old Cataracts restaurant.
1902 i Aswan - måske ver-
dens smukkeste spisested.
� Egyptisk bomuld er noget
af det bedste på kloden -
køb duge, bluser, servietter.

PLUS OG MINUS
+ Vejret er tørt, vamt og
stabilt.
+ Priserne er lave for at
’lokke’ turisterne tilbage.
+ Man skal være døv for ik-
ke at høre historiens vinge-
sus.
- Påtrængende sælgere.
- Risiko for diarré.
- Uhøflige russiske turister i
badebyer som Hurghada. 

De russiske turister valfarter i stor stil til 
badebyerne i Egypten.
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Det er ikke længere turister, der domine-
rer gadebilledet i den Egyptiske by As-
wan.
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