
بسم هللا الرحمن الرحيم

سكربت هاواي للسياحة

مقدمة عن السياحة الترفيهية

ي االقتصاد يعد قطاع السياحة من المصادر الداعمة القوية والمؤثرة ف

قمة، حيث يرتفع الوطني، ومع تعدد أنواعه تظل السياحة الترفيهية على ال

قصدها السياح مركز مصر ضمن المراكز األولى عالميًا في األماكن التي ي

ذا القطاع من كل دول العالم، وهذا ينبىء بتطور كبير في النهوض به

.    الحيوي

نبذة عن المشروع

الرتقاء بمستوى وألننا نسعى في هواي الجديدة للسياحة واالستثمار إلى ا

لى مصر َمعلًما الجانب التطويري لتنمية السياحة وجذب السائحين، نضيف إ

القاهرة، وهو  جديدًا من المعالم السياحية الترفيهية المتكاملة في قلب

))Cairo Eyeلعواصم ، بمستوى منافس ألكبر المناطق الترفيهية في ا

. األجنبية الكبرى حول العالم
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اختيار مكان المشروع

، األماكن الحيوية اخترنا موقعًا استراتيجيا في وسط القاهرة، قريب من كافة

طقة حديقة لتمكين السائحين والزوار من الوصول إليه في سهولة، بمن

لمكونات روض الفرج، حيث يقام المشروع على مساحة واسعة تسع كل ا

.والخدمات

مكونات المشروع

لجميع من كافة يقدم المشروع أنشطة ترفيهية شيقة ومتنوعة، يقبل عليها ا

بارتفاع ) Cairo Eye(األعمار ومن كل الجنسيات حول العالم، ومنها 

ن السائح من مشاهدة ا 75يحبس األنفاس يصل إلى  لعديد من متر، بما يَُمّكِ

جولة خيالية في  األماكن المميزة مثل الهرم والقلعة وبرج القاهرة، وأخذ

.آفاق السماء المصرية

ن وهي اللعبة المفضلة لعشاق المغامرة م) Zip Line(باإلضافة إلى 

يث يستطيع الراكب السائحين وهواة اإلثارة والمناظر الطبيعية المفتوحة، ح

واء القاهرة متًرا مشاهدة أجمل إطالالت النيل الساحرة وأج 20من ارتفاع 
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.  الخالبة

 مية، قمنا بتزويدهاوألن األمان عند استخدام تلك األلعاب أمر في غاية األه

يات مصممة بكل األنظمة اإللكترونية الحديثة، التي تعتمد على برمج

ر وتوفر له الشعو%  100بتكنولوجيا متطورة، حتى تضمن سالمة الراكب 

 قت، ويحيا مغامرةباالطمئنان التام، ليمر بتجربة مشوقة وآمنة في نفس الو

. فمن نوع جديد، يستمع أصدقائه فيما بعد إلى تفاصيلها بشغ

طة الرياضية وبعد جولة رائعة في األلعاب الترفيهية المختلفة واألنش

االستجمام مع المتنوعة، يحتاج السائح أو الزائر إلى وقت خاص للراحة و

ة قديم األطعمعائلته، ولذلك الغرض يحتوي المشروع على أكشاك تحضير وت

ة بأماكن جلوس والمشروبات، المصممة على أرقى الُطُرز العالمية، والمزود

ه ناية فائقة وتقديمُمريحة بأجواء ُمبهجة، لتناول الطعام الذي يتم إعداده بع

ختلف الشعوب بشكل الئق، ضمن قوائم األطعمة والمشروبات التي تناسب م

.والثقافات سواء العربية واألجنبية

جميع، نقدم ضمن وألن التسوق من األنشطة السياحية الُمفضلة دائًما لدى ال

ارات الجذابة، المشروع أكشاك عرض الهدايا التذكارية البراقة واالكسسو

لمصنعة، وذلك أو ا) هاندميد(بتشكيلة مميزة من أرقى المنتجات اليدوية 
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بــ ِسمة  بأفضل األسعار لمحبي الشراء ومشاهدة المعروضات المصرية

. عالمية

    

مالقة، لعرض ويتناغم كل ذلك مع وجود المنصات المفتوحة والشاشات الع

الزائرين من كل  كافة الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية على جمهور

وتسعد القلوب  الجنسيات، مع اختيار األنشطة التي تتوافق مع كل الميول

ية الجودة، وتبهر العقول، بمؤثرات ضوئية متنوعة، وأجهزة صوتية عال

اعل موزعة بشكل دقيق على المسرح وما حوله لتحقيق درجة التف

.والحماس المطلوبة

فوائد المشروع

ل، وخطته الطموحة خالد عبد العا: وتبعًا لرؤية السيد محافظ القاهرة اللواء

علقة بتنشيط لتطوير المحافظة على كل األصعدة وخاصة في الجوانب المت

 ترفيهية دائًماالسياحة، فإن مشروعات بهذا المستوى في مجال السياحة ال

ضاعفة نسب ما تحصد ثمار النجاح على المدى القريب والبعيد، فتتم م

، وبالتالي زيادة االستثمار العربية واألجنبية في المجال السياحي إجماًال

 ي الوارد من قطاعفرص العمل المتاحة ألبناء الوطن، مع تنمية الدخل القوم

مل مصر في دوام السياحة الرتفاع أعداد السائحين، بما يحقق في النهاية أ
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.التقدم واالزدهار
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