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El Gouna on vesiurheilun paratiisi – sertifioituja sukelluskursseja tarjolla
myös suomeksi

El Gou nass a on yh d eks än PA DI ‐s er tif ikaa tin saa nu tta s u kellus kes kus ta , jo tka
tar jo av at kurs seja s ekä a loi ttel evill e että ko ken eemmall e su keltaji lle.
Mo nilla s u kellus kes ku ksil la o n lisä ksi tar jo ntaa myös l apsil le ja
liiku n tar aj oitteisill e.
El Gouna on egyptiläinen lomaparatiisi Punaisenmeren rannalla, missä on loistavat
sukellusmahdollisuudet. Vain viiden tunnin lentomatkan päässä odottavat upeat koralliriutat
värikkäine kaloineen. Jollain yhdeksän sukelluskeskuksen järjestämistä retkistä saatat jopa
päästä uimaan tai sukeltamaan delfiinien kanssa. Seikkailunhaluisilla on myös mahdollisuus
tutustua lähistölle uponneiden laivojen hylkyihin.
El Gouna on viimeisen vuoden aikana kasvattanut suosiotaan erityisesti pohjoismaalaisten
matkailijoiden keskuudessa. Kohde kuuluu myös useiden suomalaisten matkanjärjestäjien
valikoimaan.
Ruotsalainen Ni kl as Fun k avasi vuonna 2001 El Gounaan Colona Divers nimisen
sukelluskeskuksen. Keskuksessa vuosittain vierailevasta noin 10.000 matkailijasta suurin osa on
pohjoismaalaisia. Colona Divers tarjoaa myös suomenkielistä opetusta ja materiaalia.
– El Gounan edusta sopii hyvin niin vasta‐alkajille kuin kokeneemmillekin sukeltajille. Meillä
Colona Diversissa voi suorittaa sukellussertifikaatin tai halutessaan vain snorklata. Järjestämme
myös delfiiniretkiä viisi kertaa viikossa. Jos hyvä tuuri käy, vieraat voivat päästä uimaan
delfiinien kanssa. Se on mahtava kokemus, kertoo Funk.
El Gouna on ympärivuotinen sukelluskohde. Helmikuussa sekä ilman että Punaisenmeren
veden lämpötila on noin 20 astetta. Heinä‐ ja elokuun aikana lämpötila kohoaa noin 40
asteeseen ja veden lämpötila vaihtelee 27 – 29 asteen välillä.
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Funk kertoo, että elämä El Gounassa on palautunut normaaliksi ja kesäkausi käynnistynyt
täydellä tohinalla:
– Vallankumous on yhä ihmisten mielissä, mutta se ei näy arjessa mitenkään. El Gounassa on
rauhallista ja pohjoismaalaiset, englantilaiset, saksalaiset ja hollantilaiset turistit ovat
palanneet, mikä ilahduttaa paikallisia. Kaikki ravintolat ovat avanneet ovensa ja yöelämä
vilkastuu koko ajan kesää kohden.
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Orascom Development Holding AG, El Gouna
Orascom Development Holding AG (Orascom Development) on täysin integroitujen kaupunkien johtava
suunnittelija. Nämä kaupungit sisältävät hotelleja, yksityisiä huviloita ja asuntoja, vapaa‐ajan mukavuuksia, kuten
golfkenttiä, satama‐alueita ja tarvittavat tuki‐infrastruktuurit. Orascom Development toteuttaa monipuolisia
hankkeitaan jo yli yhdeksässä maassa keskittyen matkakohteisiin ja viime aikoina myös kohtuuhintaisiin asuntoihin.
Vuonna 1989 perustettu Orascom Touristic Establishments (OTE) oli ensiaskel kohti integroitujen kaupunkien
rakentamista, josta konserni on sittemmin koonnut vaikuttavan ansioluettelon. Joidenkin nimimuutosten ja
uudelleenorganisointien jälkeen ydinliiketoiminta koottiin Orascom Hotels & Development (OHD) ‐yhtiöön.
Orascom Developmentista tuli OHD:n uusi emoyhtiö sen jälkeen, kun sen OHD:sta tekemä julkinen vaihtotarjous
hyväksyttiin. Orascom Development on kaksoislistattu niin, että sen ensisijainen listaus on SIX Swiss Exchange ‐
pörssin päämarkkinoilla (ISIN: CH0038285679) ja toissijainen listaus EGX Egyptian Exchange ‐pörssissä (ISIN:
EGG676K1D011). Konserni muutti joulukuussa 2009 toissijaista listaustaan EGX‐pörssissä. Konsernin osakkeilla oli
aiemmin käyty kauppaa Sveitsin frangeissa sekä SIX:ssä että EGX:ssä, mutta Orascom Development suoritti nyt
liikkeellelaskun ja listauksen EDR‐osuuksissa (Egyptian Depositary Receipts), joista kukin edustaa 1/20‐osaa
konsernin osakkeesta ja joilla käydään kauppaa EGX:ssä Egyptin punnissa. Muutoksen tarkoituksena on tehostaa
kauppaa ja likviditeettiä EGX:ssä.
Orascom Development toimii tällä hetkellä yhdeksässä valtiossa (Egypti, Jordania, Arabiemiirikunnat, Oman, Sveitsi,
Marokko, Yhdistynyt kuningaskunta, Montenegro ja Romania) ja etsii jatkuvasti uusia toimintamahdollisuuksia
muissa houkuttelevissa kohteissa ympäri maailmaa. Konsernilla on meneillään neljä hanketta. Lippulaivahanke El
Gouna on kaupunki Punaisenmeren rannalla Egyptissä. Siinain niemimaalla Egyptissä sijaitseva Taba Heights, on
konsernin toinen matkakohde, joka noudattaa El Gounan liiketoimintamallia. The Cove ‐alue (Ras Al Khaimah,
Arabiemiirikunnat) on konsernin ensimmäinen kehityskohde Egyptin ulkopuolella. Haram City puolestaan on
integroitu kaupunki, joka tarjoaa kohtuuhintaisia asuntoja Egyptissä koko väestölle.
Lisätietoja seuraavista osoitteista: www.orascomdh.com, www.elgouna.com, www.facebook.com/El‐Gouna‐Red‐
Sea
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