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Плави рај 
надомак 
Хургаде
Иако нам је Хургада свима позната као једно 
од најпопуларнијих туристичких летовалишта 
на Црвеном мору, мало је оних који знају да 
им се, када стигну тамо, пружа прилика да 
оду на острво Гифтун, прави рај са златно-
жутим песком, кристално чистом водом и 
нестварним коралним гребенима – савршено 
место да побегнете од стварности и 
заборавите на све

Пише НАТАША ВУКОВИЋ
Фото NATANIA TRAVEL

ПУТОВАЊЕ

П
осета острву Гифтун представља најпопуларнију екскурзију 
бродом у Хургади. Организује се као једнодневни излет који 
укључује роњење са маском, купање и уживање на пешчаним 
плажама. Заправо, Гифтун је национални природни 

заштићени парк. Састоји се од два острва: Великог Гифтуна и Малог 
Гифтуна, као и пар мањих острва и коралних гребена који су расути 
около. 

Како доћи до острва Гифтун 
Острво Гифтун удаљено је око 45 минута вожње бродом од обале 
Хургаде. Многе локалне агенције организују једнодневне излете на 
Гифтун у оквиру групних и приватних тура. Цена излета креће се од 
20 евра па навише, у зависности од услуга и активности. Понуда 
обично укључује трансфер од хотела до брода, роњење са маском на 
два различита места, безалкохолна пића, ручак и два сата боравка 
на плажи. Током лета острво је веома посећено, али и даље можете 
уживати у овом плавом рају и истраживати невероватно Црвено море.

Плажа Orange bay
Можемо рећи да сви излети почињу на исти начин. Локална 
агенција долази ујутру испред вашег хотела у Хургади и вози вас 
климатизованим комбијем до брода. Када смо ишли   на плажу Orange 
bay, наш брод се налазио на малом молу близу хотела Continental. 
Иначе, због актуелне ситуације са ковидом-19, на броду може да буде 
највише 15 до 20 људи, мада је предвиђен за већи број особа.
Током пловидбе бродом немогуће је објаснити све нијансе плаве и 

смарагдне боје Црвеног мора које овде можете видети. 
На кожи осећате врело сунце, ветар са честицама слане 
воде мрси вам косу, док ваш брод прате галебови у ниском 
лету. И једноставно, не можете довољно да се нагледате 
бескрајног и прелепог плавог мора.
У једном тренутку видели смо један мали чамац који се 
приближио нашем броду. Изненадили смо се кад су се 
попели и понудили нам пиће и грицкалице. А онда нам је 
водич објаснио да је то продавница на води. Једноставно, 
они обилазе све бродове на мору и нуде различиту храну 
и ситнице, у случају да некоме нешто затреба!

Места за роњење 
Након отприлике сат пловидбе, дошли смо до првог места 
за роњење. Ако желите, можете понети своју опрему или 
узети маску, пераја и дисаљку на броду, јер је то укључено 
у цену излета. За слабије пливаче или оне несигурне, 
доступни су и спасилачки прслуци. Пракса је да се по 
неколико бродова налази на истом месту за роњење, па 
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обратите пажњу да будете близу свог водича, а ваше је 
само да се забавите и уживате у подводној бајци испуњеној 
разнобојним коралима и тропским рибицама.

У случају да нисте љубитељ роњења, можете се 
релаксирати пливањем у чистој води или пак остати на 
броду и уживати у сунцу и егзотичном погледу.
После отприлике сат времена наставили смо пут до 
следећег места за роњење. Током пловидбе ручали смо 
на броду (тестенина, пиринач, пилетина, месо и салата) и 
расхлађивали се безалкохолним пићима (доступни су и вода 
и кафа). И коначно, прелепо острво Гифтун указало се пред 
нашим очима. Ускочили смо у мали чамац и закорачили на 
плажу Orange bay.

 
Прелепа плажа Orange bay налази се на средини острва. 
Прекривена је бледожутим песком, плитком топлом 
водом и савршена је за децу. Током наше посете, због 
актуелне пандемије, барови и ресторани били су затворени, 

али је зато плажни бар био отворен за све посетиоце. 
Овде се можете купати у бистрој води, шетати плажом 
и уживати у очаравајућој природи, сунчати се или се 
једноставно опустити и препустити правом одмарању под 
сунцобранима.

Посебно место на овој плажи представља љуљашка у 
мору, најатрактивнији кадар који ћете видети на већини 
Инстаграм фотографија које су настале на овом месту. Ми 
смо на крају ипак одустали од идеје да се сликамо на њој 
јер је у сваком тренутку било превише људи који су чекали 
на ред.
Са врха комплекса пружа се невероватан поглед на 
тиркизно плаву лагуну. И кад погледате око себе, имате 
осећај да су све ваше бриге и проблеми нестали с ветром 
и да су тако далеко од вас. Након отприлике два сата 
напустили смо ову дивну плажу. У повратку смо одабрали 
сумирање утисака уз залазак сунца, али ви то време 
можете искористити за још мало авантуре – вожњу на 
банани. 

Плажа Рајско острво 
Полазна тачка за излет на ово острво јесте пристаниште 
испред хотела Mashrabia, у делу Хургаде који се зове 
Мемша. Када смо стигли, већина бродова већ је чекала 
посетиоце да се отисну у плави рај, а чим смо 
запловили, први пролазник у близини обале била нам је 
једна џиновска морска корњача.

Рајско острво и плажа Mahmia налазе се на југу острва 
Гифтун. У принципу, овај излет је врло сличан обиласку 
Orange залива – два стајалишта за роњење с маском, 
ручак на броду, купање и два сата на плажи. Можда једина 
лепа разлика јесте море у још интензивнијим бојама које 
чини микс смарагдних и тиркизних нијанси плаве. Овакав 
егзотични рај просто вас мами да се изгубите у плаветнилу 
и препустите тренутку.

Овде постоји врло једноставна препорука за оно што треба 
да пробате – освежите се пићем из бара на плажи, опустите 
се на лежаљкама испод сунцобрана од сувог палминог 
лишћа, зароните стопала у златни песак и уживајте у топлој 
води која је толико прозирна да видите цео морски свет 
под собом. Постепено са порастом дубине, вода мења боју 
од нестварне зеленкасте до разних тиркизних и плавих 
нијанси.

Богатство подводне Хургаде 
Хургада је једна од најбољих светских дестинација за 
роњење са маском или комплетном ронилачком опремом 
током целе године. Температура воде креће се од 21 
степен зими, односно до 30 степени лети. Доминантан 
утисак јесте да је подводни живот у Црвеном мору 
невероватан, благословен интензивним бојама, ретким 
примерцима тропских риба и одличном видљивошћу.
 

Једнодневне туре бродом укључују роњење на дах 
(сноркелинг) са маском и перајима у пратњи водича, и 
то око тачно одређених коралних гребена. Међутим, 
ако желите да боље истражите подводни живот, постоје 
приватне или организоване туре са инструкторима роњења 
које укључују роњење у ронилачким оделима и са боцама 
кисеоника. У зависности од места на којем истражујете 
подводни свет, у Црвеном мору можете видети делфине, 
корњаче, манте, више од хиљаду различитих врста риба, 
шарене корале, али и ајкуле.

Бег у рај
Посета острву Гифтун несумњиво је најлепши начин 
да проведете пар сати у изолованом и еколошки 
чистом окружењу. Нигде као овде море, небо и обала 
нису у тако савршеној природној хармонији за коју су 
најзаслужније нестварне боје. Речју, ово је прави рај у 
свим нијансама плаве.n


