Забележителности в Африка
древните градове
Луксор, Египет

Луксор – известен в миналото като древния град на Тива – великолепният град на бог Амон Ра. - е
бил гореща туристическа дестинация, откакто туризмът съществува. Районът е започнал на
привлича туристи още по време на гръцкото и римско управление. Луксор е един от найпопулярните градове в Египет, който води началото си от паметниците на Карнак, Хатшепсут и
Рамзес III. Поради тази причина, не е учудващ фактът, че градът често се определя като найвеликолепния открит музей в света, съдържащ многобройни добре съхранени паметници.
Гробницата на Тутанкамон
Гробницата на Тутанкамон е част от най-великия музей на открито, който всъщност представлява
Долината на царете край историческото египетско селище Луксор. Снимки на гробницата на
Тутанкамон.

Пирамидите в Гиза и Сфинксът
Пирамидите в Гиза се считат за най-старата туристическа дестинация в света. Пирамидите в Гиза и
Сфинксът са единственото от седемте чудеса на света. Забележителности в Кайро и пирамидите в
Гиза.

Долината на царете край Луксор (Valley of Kings)
В долината на царете край Луксор се намират най-големите исторически забележителности и
гробници не само в Египет, но и в целия свят. Нмира се до крад Тива на западния бряг на река Нил.

Лептис Магна, Либия (Leptis Magna)

Лептис Магна е един от малкото изцяло запазени древни римски градове в света и сред найпривлекателните туристически забележителности в Либия.

Волубилис, Мароко (Volubilis Morocco)
Волубилис e една от най-голямите исторически забележителности в Мароко и цяла Африка. В него
се намират руините от древен римски град. Волубилис е разположен между градовете Фес и Рабат в
Мароко.

Лалибела (Lalibeba)
Каменните църкви в Лалибела са една от задължителните дестинации, ако сте решили да опознаете
етиопското културно наследство. Разгледайте забележителните каменни църкви в Етиопия.

Лептис Магна, Либия (Leptis Magna)
Лептис Магна е един от малкото изцяло запазени древни римски градове в света и сред найпривлекателните туристически забележителности в Либия.
Още:Древни градовеЛибияЛептис Магна

Волубилис, Мароко (Volubilis Morocco)
Волубилис e една от най-голямите исторически забележителности в Мароко и цяла Африка. В него
се намират руините от древен римски град. Волубилис е разположен между градовете Фес и Рабат в
Мароко.
Още:Древни градовеРуиниРимски Градове

Руините на Велико Зимбабве (Zimbabwe Ruins)
Руините на Велико Зимбабве са най-големият археологически обект на Африка. Разположени са на
30 км югоизточния град Масвинго в Зимбаве.
Още:АфрикаРуиниВелико Зимбабве

Оазисът Сива (Siwa Oasis)

Местността на оазиса Сива е една доста малка обитаема територия, намираща се насред Западната
египетска пустиня. Цели 550 км пустинен път го делят от столицата Кайро.
Още:ЕгипетКайроСива

Аксум (Aksum)
Антични Градове: Аксум е считан за свещено място в африканската държава Етиопия, защото
именно тук християнството е прието като официална религия в страната. Град Аксум и кивота на
завета.
Още:ЕтиопияАнтични ГрадовеАксум

Касбах в Мароко
Касбах в Мароко е една от най-големите забележителности в Северна Африка. Касбах по своята
същност е типична медина – ислямски крепостен град. Касбах-ите в Мароко са укрепени градове
крепости.

Джемила
Джемила (Djemila) е уникален археологически обект, разположен в Северна Африка. Джемила се
намира на 50 км. от град Сетиф. Тук могат да се видят най-значимите останки на римската епоха.
Още:АфрикаДревни градовеРимски Градове

Храмът край Едфу (Temple of Edfu)
На западния бряг на Нил, между местностите на Есна и Асуан се намира храмът на върховния бог с
глава на сокол Хор. Храмът край Едфу е вторият по големина храм след този в Карнак.
Още:Древни ХрамовеЕгипетНил

Дуга, Тунис (Dougga)
Дуга е населено място в Тунис и е сред древните римски градове съхранили безценни реликви и
руини. Една от атрактивните забележителности в Дуга е Картагенската кула.
Още:ДугаРуиниТунис

Ликсус (Lixus)
В Мароко се намират останките на античния град Ликсус и все още неизследваните руини на важен
укрепен пункт на Римската империя.
Още:АфрикаОстанкиРуини

Ел Голеа
Ел Голеа (El Golea) е екзотичен оазисен град, който представлява южната врата към пустинята
Сахара. Ел Голеа се намира на север от град Иншалах в Алжир.
Още:СахараАлжирОазис
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