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Look beyond the pyramids and head to Egypt’s second largest 

city Alexandria that gives you a potpourri of interesting  

cultural, culinary and captivating experiences

Pearl of the
Mediterranean

Referred to as ‘Alex’, Alexandria, locat-
ed in north-central Egypt, was founded 
by Alexander the Great in 331 BC. It 
is a port city that has several histori-
cal sites, including museums, charming 
old buildings and gardens that will take 
you back in time. Make these a must on 
your next visit to this place. 

What to see 
On the centre of the Hellenistic Civili-
sation, you can start your exploration 
at the temple of Serapeum, a site of 
historical importance. Though it was 

destroyed in 391 by the Romans, the 
Pompey’s Pillar surrounded by two big 
sphinxes is worth seeing. A visit to the 
Bibliotheca Alexandrina built in 2002 
is an ode to antiquity and is a cultural 
centre with three museums, four art 
galleries, a planetary and a laboratory 
to resurrect old manuscripts. For mu-
seum stops, the Alexandria National 
Museum housed in a restored Italian 
palace has 1,800 artefacts from the 
Hellenistic period and the Royal Jew-
ellery Museum, the former palace of 
the Egyptian royal family, where you 
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can learn about the royal family’s history are 
good stops. The Montazah Palace Gardens, 
built for King Farouk, has a beautiful garden 
with rare plants and trees and a stunning top 
view of the Mediterranean Sea. The stunning 
architecture here is something you can ad-
mire and you can also visit the other histori-
cal buildings in the surrounding area. Do take 
time to pay obeisance at the El-Mursi Abul 
Abbas Mosque dedicated to Alexandrine Sufi 
saint el-Mursi Abul Abbas. His tomb is also lo-
cated on the premises and is one of the most 
spiritually revered places here.

What to do
Located on the Mediterranean Sea, a swim 
is one of the best ways to enjoy the pristine 
waters, weather permitting. Another activity 
that is good fun is visiting the Souk District 
located at the western end of Midan al-
Tahrir. This is the place where locals shop 
and you can too. Apart from being the best 
place to pick souvenirs, the district also has 
several local cafés and shops that are worth a 
visit. Remember to enjoy the sights along the 
famed coastline El Corniche that is dotted 
with several hotels.

What to eat
Food in Egypt is a delight and Alexandria 
does not disappoint. The beans are cooked 
in a specific way and are called ‘Fool’; it is 
a must try. The local Fish Market offers 
some fine seafood for your plate and there 
are a variety of fish preparations, shrimps, 
calamari dishes that are a must try. Also 
sample one of the best ice creams here, 
locally called Gelati, that can be teamed 
with honey and rice pudding. The charms of 
Alexandria never end. 

معارض  وأربعة  متاحف  ثالثة  يضم  ثقافًيا  مركًزا  كونها  عن  فضاًل 
إحياء  إلع���ادة  ومختبر  ال��ك��واك��ب  بعلم  مختص  ومتحف  فنية 
في  تستوقفك  التي  المحطات  عن  أما  القديمة.  المخطوطات 
إيطالي  قصر  في  الُمقام  الوطني  اإلسكندرية  متحف  فإن  المتحف، 
الهلنستية فضاًل عن متحف  الفترة  أثرية من  د يضم ١٨٠٠ قطعة  ُجدِّ
حيث  المصرية،  الملكية  للعائلة  السابق  القصر  الملكي،  المجوهرات 
محطات  جميعها  تُعد  المالكة،  العائلة  تاريخ  على  التعرف  يمكنك 
ُبنيت  التي  المنتزه،  قصر  حدائق  تضم  كما  عندها.  للتوقف  جيدة 
ونباتات  أشجار  على  تحتوي  جميلة  حديقة  وهي  ف��اروق،  للملك 
المتوسط.  األبيض  البحر  على  رائعة  مذهلة  إطاللة  ذات  ن��ادرة، 
كما  بها،  إعجابك  ستثير  هنا  المذهلة  المعمارية  الهندسة  أن  كما 
ولك  المحيطة.  المنطقة  في  األخرى  التاريخية  المباني  زيارة  يمكنك 
أن تقضي ما شئت من الوقت أمام هذا الجالل في حضرة مسجد 
السكندري  الصوفي  الشيخ  ذلك  العباس،  أبو  المرسي    سيدي 
أكثر  م��ن  واح���ًدا  يُعد  وال��ذي  المسجد،  ف��ي  ضريح  ل��ه  ُبني  ال��ذي 

هنا.  إجالًل  الروحانية  األماكن 

فعلها يمكنك  أشياء 
تُعد  فالسباحة  ولذا  المتوسط  األبيض  البحر  على  تقع  المدينة 
أن  شريطة  النقية،  بالمياه  لالستمتاع  الطرق  أفضل  من  واحدة 
جيدة  متعة  يُعد  آخر  نشاط  وثمة  بذلك.  الجوية  األحوال  تسمح 
الغربي  الطرف  في  الواقعة  السوق  منطقة  زي��ارة  في  يتمثل 
المكان  ه��ذا  ف��ي  التسوق  يمكنك  حيث  التحرير،  م��ي��دان  م��ن 
األفضل  المكان  لكونه  وإضافة  المحليون.  السكان  يفعل  مثلما 
من  العديد  على  المكان  هذا  يحتوي  التذكارية،  الهدايا  لختيار 
تنسى  ول  ال��زي��ارة.  تستحق  التي  المحلية  والمتاجر  المقاهي 
الذي  الشهير  الكورنيش  ساحل  طول  على  بالمناظر  الستمتاع 

الفنادق.   من  العديد  فيه  تنتشر 

المأكوالت
حيث  اإلسكندرية،  سيما  ول  الشهية،  بمأكولتها  مصر  تتميز 
“طبق  تجربة  من  لك  بد  ول  خاصة  بطريقة  الفول  حبوب  تُطهى 
البحرية  المأكولت  بعض  المحلي  السمك  سوق  ويقدم  الفول”. 
البحر مباشرًة، وهناك طرق متنوعة  التي تأتيك طازجة من  الممتازة 
من  لك  بد  ل  التي  الكالماري  وأطباق  والجمبري  األسماك  لتحضير 
كريم  اآليس  أنواع  أفضل  من  واحٍد  تجربة  يمكنك  وأخيًرا  تجربتها. 
يُتناول مع  الذي  الجيالتي  اإلسكندرية  أهل  عليه  يطلق  والذي  هنا 

األرز.  العسل وحبات 

(Clockwise from left)
Montazah Palace, Old lighthouse, 
Sphinx and Pompey’s Pillar

اليسار( من  الساعة  عقارب  اتجاه  )في 
السواري وعمود  الهول،  وأبو  القديمة،  والمنارة  المنتزه،  قصر   

Pay obeisance at the 
El-Mursi Abul Abbas 
Mosque dedicated to 
Alexandrine Sufi saint  
el-Mursi Abul Abbas

Salamair to operate 
three weekly flights to 

alexandria from march 2
salamair.com
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البحر  لؤلؤة 
المتوسط

بعد أن تمتع ناظريك باألهرامات، عليك أن 

تتوجه إلى اإلسكندرية، فهي ثاني المدن 

المصرية وفيها تمتزج مجموعة متنوعة من 

التجارب المثيرة ما بين الثقافة والمأكوالت 

الخالبة والمناظر 

مدينة  وه��ي  “أل��ي��ك��س”،  المحليون  ال��س��ك��ان  عليها  يطلق 
اإلس��ك��ن��دري��ة ال��ت��ي أس��س��ه��ا اإلس��ك��ن��در األك��ب��ر ف��ي ال��ع��ام 
مدينة  وهي  مصر.  شمال  تتوسط  وهي  الميالد،  قبل   331
ذلك  في  بما  التاريخية  المواقع  من  العديد  تضم  ساحلية 
التي  القديمة  والحدائق  الساحرة  القديمة  والمباني  المتاحف 
مفيد  دليل  وهاك  األول.  عهدها  في  المدينة  إلى  ستعيدك 
نستطيع  التي  واألن��ش��ط��ة  رؤي��ت��ه��ا،  يمكنك  التي  لألشياء 
زي��ارت��ك  ف��ي  ب��ه��ا  تستمتع  ال��ت��ي  وال��م��أك��ولت  م��م��ارس��ت��ه��ا 

لإلسكندرية.  القادمة 

رؤيتها يمكنك  وأماكن  أشياء 
الذي  السيرابيوم  بمعبد  الستكشافية  جولتك  بدء  يمكنك 
ذو  موقع  كونه  ع��ن  فضاًل  الهلنستية،  الحضارة  مركز  يُعد 
يد  للدمار في عام 391 على  المعبد  تاريخية. تعرّض هذا  أهمية 
أبو  باثنين من تماثيل  الرومان، إل أن عمود السواري به ُمحاط 
لمكتبة  زيارتك  أن  كما  المشاهدة.  تستحق  التي  الهائلة  الهول 
العراقة،  إلى  ُبنيت في عام ٢٠٠٢ ستعود بك  التي  اإلسكندرية 

(Left)
El-Mursi Abul 
Abbas Mosque

)يسار( 
المرسي   أبو  مسجد 

العباس
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