
9 Pyramids Lounge -
primul restaurant
turistic din Egipt deschis
la piramidele din Giza

V
izitatorii care ajung în
Egipt se pot bucura de
noi facilitãþi pe platoul
de lângã Cairo, unde
se aflã Marea Piramidã
din Giza ºi Marele

Sfinx, cel mai vizitat sit de patrimo-
niu al þãrii ºi singura minune rãmasã
a lumii antice.

Dezvoltatorii au deschis aici resta-
urantul „9 Pyramids Lounge”, care
acoperã o suprafaþã de 1.341 de me-
tri pãtraþi ºi oferã o priveliºte minu-
natã cãtre piramidele din Giza.

Mostafa Waziri, secretar general al
Consiliului Suprem al Antichitãþii, a
declarat, potrivit CGTN Africa: “Una
dintre problemele cu care ne con-
fruntam întotdeauna era cã oamenii
spuneau cã nu existã servicii specia-
le pentru turiºti, cã nu existã cafe-
nea, restaurant, nimic care sã poatã

fi oferit vizitatorilor”.
Noul restaurant este rodul coope-

rãrii comune dintre Consiliul Su-
prem al Antichitãþii ºi Egipt’s Ora-
scom Pyramids Entrainment (OPT),
o filialã a grupului Orascom Inve-
stment Holding (OIH). Restaurantul
este  construit  într-un  cadru  subtil
din lemn, cu perne împrãºtiate pe
pãmânt care imitã stilul beduin.

Noile facilitãþi sunt uºor de inte-
grat ºi reasamblat pentru a proteja
antichitãþile, iar Waziri a spus cã re-
staurantul în aer liber oferã „o vede-
re panoramicã care nu poate fi
egalatã nicãieri în lume”.

„Locaþia unicã a restaurantului ofe-
rã o vedere asupra tuturor piramide-
lor din Giza”, a spus ºi al-Anany, con-
form CNN, subliniind cã Egiptul
doreºte sã stabileascã o infrastructu-
rã turisticã ºi arheologicã, pentru un

impact pozitiv asupra sectorului
turist ic din þara bogatã în
monumente.

Magnatul afacerilor egip-
tene Naguib Sawiris,
principalul dezvol-
tator al platoului,
a declarat cã
proiectul de 301
milioane de lire
egiptene (19,23
milioane de do-
lari) face parte
dintr-un plan mai
mare de dezvoltare
a sitului patrimoniului
mondial UNESCO ºi de
eficientizare a experienþei turiºti-
lor.

„Vom organiza vânzãtorii, nu îi
vom priva de venit, ci îi vom pune în
locuri potrivite ºi frumoase", a spus

Sawiris.
Naguib Sawiris, preºedinte ºi CEO

al OIH, a mai precizat cã obiectivul
principal al grupului sãu

este modernizarea ser-
viciilor oferite vizita-

torilor piramidelor,
ferind în acelaºi
timp zona de to-
ate formele de
poluare, pre-
cum ºi crearea

unei experienþe
fascinante pentru

vizitatorii sãi.
Totodatã, acesta a

adãugat cã are deja în
plan deschiderea a încã douã re-

staurante ºi a unei cafenele la înce-
putul anului 2021 într-o clãdire ve-
che situatã în partea de nord-vest cu
vedere la cele trei piramide.
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Noul restaurant
este rodul cooperãrii

comune dintre Consiliul
Suprem al Antichitãþii ºi

Egipt’s Orascom Pyramids
Entrainment (OPT), o filialã a

grupului Orascom
Investment Holding

(OIH).



„De asemenea, vom introduce în
întreaga vizitã în zona piramidelor
autobuze electrice ecologice”, a
spus Sawiris.

Schimbãrile de pe platou fac par-
te din eforturile mai largi de dez-
voltare a unor situri turistice cheie
din þarã. Anul viitor, Marele Muzeu
Egiptean, care va fi cel mai mare
muzeu arheologic din lume, se va
deschide chiar ãn spatele
piramidelor de la Giza.

Turismul reprezintã pânã la 15%
din PIB-ul Egiptului. Cu toate aces-
tea, oficialii au declarat anterior cã
sectorul pierde în jur de 1 miliard
de dolari în fiecare lunã, dupã ce a

fost închis în mare mãsurã câteva
luni din martie din cauza
rãspândirii coronavirusului.

Acum, Egiptul, care a înregistrat
pânã acum peste 100.000 de cazuri
de infecþie cu COVID-19, lucreazã
pentru a atrage turiºti în mijlocul
pandemiei de coronavirus. Astfel,
zborurile internaþionale au fost re-
luate la începutul lunii iulie ºi a re-
deschis restaurante, cafenele, tea-
tre ºi cinematografe, precum ºi ho-
teluri, muzee ºi situri arheologice,
toate cu capacitate limitatã.

Înainte de pandemie, industria
turismului, un pilon cheie al venitu-
rilor economice ºi al monedei pu-

ternice ale Egiptului, începuse sã
dea semne de redresare dupã ani
de tulburãri politice de la rãscoala
din 2011 care a doborât regretatul
preºedinte Hosni Mubarak. Cu toa-
te acestea, a suferit o loviturã pu-
ternicã odatã cu rãspândirea
pandemiei coronavirusului.

În 2019, Egiptul a înregistrat un
record de 13 miliarde de dolari în
veniturile din turism.
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În 2019,
Egiptul a înregistrat

un record de

13
miliarde
de dolari

în veniturile din
turism.


