
Egypt – počasie

Egypt leží v subtropickom pásme severnej Afriky. Rozoznávajú sa tu tri ročné obdobia
(1. leto, 2. leto, zima). Prvé leto trvá od 15. marca do polovice júla, druhé leto od polovice 
júla do 15. novembra a zima od 15. novembra do 15. marca. Viac sa dozviete, ak budete čítať 
ďalej.

Január – v januári tu zvykne mať voda vyššiu teplotu ako ovzdušie. Konkrétne sa teploty 
ovzdušia pohybujú okolo 17°C a voda má asi 18°C. 

Február – tento mesiac je, čo sa týka ovzdušia, na tom istom ako v januári, ale zasa na druhej
strane mierne klesá teplota vody a to na rovnakú úroveň momentálnej teploty ovzdušia.  

Marec – v marci sa zvykne náhle teplota zvýšiť a vtedy tu ovzdušie dosahuje zhruba 20°C, 
ale voda zostáva na februárovej teplote.

Apríl – jeden mesiac stačí na to, aby sa z marcových 20°C stali aprílové 24°C, čo je dosť 
krátka doba na taký pokrok. Veľmi vhodné obdobie na užívanie si dovolenky alebo rodinných
výletov.

Máj – približne 26°C teploty si sem chodia užívať ľudia z ktorýchkoľvek kútov sveta a Vy by
ste medzi nimi nemali chýbať! Voda tu v tomto čase dosahuje rovných 20°C, čo využívajú 
najmä otužilci.   

Jún – len o 1°C teplejšie ako pred mesiacom, ale aj to je niečo... Teplota vody sa prekvapivo 
dvihne na 24°C, čo sa dá tiež považovať za rýchly krok k horúčavám. 

Júl – a máme tu prvý extrém Egypta. Rovných 30°C v ovzduší sa považujú za druhé 
najextrémnejšie teplo v roku. Voda ani v tomto prípade nesklame a taktiež stúpne na 26°C, čo
je májová teplota ovzdušia. 

August – také teplo, v ktorom sa nedá ani poriadne dýchať, väčšine Slovákom veľmi chýba, 
pretože už také teplo dlho nezažili. Ak to chýba aj Vám, príďte sem na dovolenku a môžete si 
to užívať celý mesiac, pretože 31°C tu zažijete len v auguste. Aj voda dosahuje svoje 
maximum teploty a to 27°C. 

September – 28°C vonku + 27°C vo vode = ideálna dovolenka!

Október – v októbri je tu zasa o čosi chladnejšie, ale stále príjemne na dovolenku. Síce voda 
bude vhodná len pre niektorých ľudí (25°C), ale na súši sa dokážete ešte nádherne opáliť. Ak 
ste sem nestihli prísť skôr, teraz máte poslednú šancu využiť príjemné slnko, pod ktorým bude
v Egypte vládnuť 26°C!  



November – prudké klesanie teplôt zasiahne práve tento mesiac. 22°C sa v novembri týka 
ovzdušia a zároveň aj vody.

December – voda teplejšia ako vzduch? Prečo nie, tu to je možné aj v decembri. Na 
decembrové teploty ako sú 20°C vo vode a 18°C vonku sú Egypťania zvyknutí.

Najvhodnejšia doba pre cestovanie do Egypta je asi obdobie zimy, kedy sú teploty nižšie. V 
prvom lete sú teploty ako tak znesiteľné, čo znamená, že do polovice júla celkom určite 
odporúčame Egypt navštíviť! Najteplejším a zároveň najextrémnejším obdobím je druhé leto, 
kedy sa sem vydajú len ozajstní milovníci horúcich slnečných dní. 
Optimálna doba pre spoznávanie Egypta je od októbra do apríla, kedy priemerné denné 
teploty dosahujú asi 24 °C a voda Červeného mora má okolo 23 °C.  

 

  


