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Путовање

НезабораваН 
излет у пустињи 

Хургаде
Ако волите да зачините дане свог одмора, пустињски сафари је одличан 
избор. Вожња квадовима и spider аутомобилима, јахање камила, осећај 

врућег пустињског ветра који носи прашину и откривање тајни бескрајне 
пустиње, представљају заиста незаборавно искуство

П
устињски сафари један је од најзанимљивијих излета 
у свим земљама које имају пустиње. Наравно, тако 
је и у Египту. Дуго времена је пустињски сафари био 
на мојој листи ствари које желим да испробам. И 

коначно, ове године, током одмора у Хургади, искусила сам 
пустињски сафари.  

Шта значи сафари? 
Реч сафари потиче из арапског језика и означава различите 
врсте путовања, исто као и на свахили језику. Захваљујући 
британском истраживачу Ричарду Френсису Бартону, 
познатом по путовањима и истраживањима у Азији, Африци 
и Америци, сафари почиње да се користи у енглеском 
језику крајем 19. века. Такође, тај термин користи се и 
за ловачке експедиције у Африци. У данашње време, за 
туристе представља путовање које подразумева разгледање, 
фотографисање, као и посматрање дивљих животиња, јахање 
камила и вожњу у пустињи.

пустињски сафари: шта да очекујете? 
Ове године, због актуелне ситуације са вирусом 
COVID-19, локалне агенције направиле су мање 
измене у организацији излета. У принципу, пустињски 
сафари обухвата вожњу џиповима, квадовима, 
спајдер пустињским аутомобилима, као и посету 
бедуинском селу, уз вечеру и оријенталну представу 
са трбушним плесом, игром дервиша и шоу-
програмом с ватром. О, да, то је прави мегапустињски 
сафари.

За нашу пустињску авантуру изабрали смо локалну 
агенцију Nur travel. Власник Мохамед одлично говори 
српски језик. Чули смо пуно добрих ствари и о њему и о 
излетима. Поред сафарија, с овом агенцијом ишли смо 
на још два излета у току једне недеље и били смо веома 
задовољни.  
Дакле, овако изгледа сафари у пустињи.

Пише НАТАшА ВУкОВИћ
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вожња квадовима
кренули смо око девет часова ујутро, а авантура 
на песку започела је вожњом теренским џиповима 
до парка Сахара Хургада, који се налази 20 км од 
града. Пре почетка обиласка пустиње, сви учесници 
имали су пробну вожњу. А онда је караван црвених 
квадова започео путовање преко пустиње.  Пошто 
нисам добар возач и желела сам да фотографишем, 
замолила сам да ми доделе возача. Е, то је била 
права и луда вожња! Наравно, заборавите на 
фоткање током вожње, то једноставно није могуће! 
Међутим, на свим излетима постоје фотографи 
који сликају  туристе. На крају излета питају вас 
да ли желите да купите DVD са видео-записом и 
фотографијама. Заиста, то је један леп подсетник на 
пустињски сафари. 
Волим пустињу и заиста сам уживала у вожњи. У 
једном тренутку били смо на зачељу колоне квадова, 
проверавајући да ли су сви учесници добро, а у 
другом смо јурили око колоне преко малих дина и 
пешчаних стаза. Осећај је феноменалан: адреналин 
вам јури венама док пустињско сунце буквално пржи. 
Испред вас се пружа феноменалан призор квадова 
у низу, окружен песковитом прашином и планинама 

l Лагана одећа  
Температуре у пустињи су веома високе, чак и у пролеће 
или током јесени. Зато боље обуците памучну или ланену 
одећу светлих боја, панталоне или дужи шортс. Марама на 
глави је обавезна, можете је купити у продавницама или у 
пустињском центру. Наочаре за сунце неопходне су због 
сунчевих зрака и пустињске прашине. Такође, обавезно 
се намажите средствима за заштиту од сунца, јер оно 
буквално пржи у пустињи, а током вожње то не осећате. 

l Удобна обућа
Патике су најбољи избор. Заборавите на сандале или 
јапанке, нису прикладне за пустињски сафари. 

l Понесите воду! 
Налазите се у пустињи, а не у граду где можете да одете 
у продавницу и купите воду! Обично је у цену излета 
укључена и вода. Али, увек је добро имати додатну 
флашицу са собом, како бисте избегли дехидратацију и 
сунчаницу.

l Обилазак са водичем, а не трка 
На сафарију сте узбуђени, адреналин вам је висок, али 
то ипак није трка и не можете да јурцате преко дина, јер 
можете да изазовете незгоду и повредите друге људе или 
себе. Такође, путничко осигурање обично не покрива ову 
врсту активности. 
 
l Минимална старост за вожњу квадова је 16 година
Такође, ова вожња се не препоручује трудницама. 

l Понесите мању количину новца
Новац вам је потребан за куповину мараме, DVD-а са 
фотографијама и видео-записима и бакшиш за јахање 
камила. 

l Забележите пустињске тренутке 
Понесите мобилни телефон или фотоапарат како бисте 
током пауза у вожњи забележили пустињске призоре, 
јахања камила или бедуинско село. Фотографије ће вам 
сигурно вратити осмех на лице када их будете гледали и 
сећали се својих  пустињских сафари доживљаја.

у даљини. Тај осећај слободе у бескрајном пустињском 
простору, заиста је неописив и фантастичан. А учесници 
пустињског сафарија су готово непрепознатљиви! Свима 
су главе умотане у црно-беле или црвено-беле бедуинске 
мараме. На очима су наочаре за сунце или специјалне 
наочаре које се могу изнајмити, а обавезне су и кациге 
на главама. После 30 минута вратили смо се у центар на 
кратку освежавајућу паузу и наставили с вожњом spider 
аутомобилима.

Spider или паук је врста пустињског аутомобила који је 
удобнији за вожњу у односу на квад, а повећана доза 
адреналина је и даље присутна. Пустињска прашина 
је свуда око вас, а звук ових аутомобила је немогуће 
описати, то морате чути. Потом смо се вратили у 
центар. Путовање настављамо џиповима до бедуинског 
села, удаљеног 25 км, пролазећи између занимљивих 
пустињских брда Хургаде.

бедуинско село
Посета бедуинском селу је прилика да видите како 
изгледа традиционални бедуински живот. Бедуини живе у 
дрвеним шаторима и гаје камиле и козе. Јахање камила 
је занимљиво искуство, мада је трајало само неколико 
минута. Затим смо видели процес печења хлеба на врућем 
црном лиму. Направљен је само од три састојка: воде, 
соли и брашна. Иначе, бедуини користе куглице камиље 
балеге како би одржали ватру. Будући да се састоји 
од траве и да непрестано гори, њен дим даје посебан 
укус хлебу. Вечерали смо напољу, седећи на шареним 
јастуцима и уживали у оријенталној представи.

танура плес,  
трбушни плес и шоу са ватром
Одувек сам била одушевљена танура плесом, 
дервишком игром. То је посебна врста плеса, повезана 
са суфизмом, ритуалима и дервишима. Данас се изводи 
и на фестивалима, као народни или концертни плес. 
Иначе, дервиши су чланови суфијског аскетског реда 
(муслимански мистичари), који потичу из 12. века. 
Некада су имали велику улогу у верском, друштвеном и 
политичком животу у централним исламским земљама. 
Дакле, током суфијских ритуала, дервиши падају у 
посебан хипнотички и екстатични транс, уз ритуалне 
рецитације и физички напор као што су ковитлање и 
плесање. 
Иначе, реч tannoura на арапском користи се само за 
сукњу коју носе мушкарци. 

Вероватно смо неких десетак минута гледали фантастични 
плес дервиша, који се непрестано вртео око своје 
осе. Сукња му је била попут вртложног диска, правећи 
разне визуелне ефекте и фантастичне перформансе. 
После дервишког плеса гледали смо наступ трбушне 
плесачице. Наравно, представа не би била комплетна без 
ватре. Младић је пред нашим очима извео невероватну 
представу жонглирајући и изводећи разне покрете с 
ватром. Предвече, када се завршио оријентални шоу, 
ускочили смо у џипове и кренули ка нашим хотелима. 
Сунце је залазило између планина у даљини, а с друге 
стране готово пун месец појавио се на небу изнад 
пустиње. А ми смо били срећни и узбуђени због овог 
необичног дана проведеног у пустињи. n

Ствари које треба да знате пре 
него што одете у пустињу  
 


