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الطول 
 تقريبا

 نوع الشاطئ
 المنطقة م اسم الشاطئ

 عام سياحي مميز خاص خدمة لمن يطلبها

م30  المكس 1 شاطئ مطعم زفير    √  

م200 1الدخيلة      √   الدخيلة 2 

م200  3 الدخيلة2     √ 

م380 1شاطئ بليس      √   البيطاش 4 

م178  5 شاطئ بليس2   √   

م168  6 شاطئ درويش    √  

م85  7 شاطئ شهر العسل العام √     

م100  8 النقابات الهندسية    √  

م400 1البيطاش   √     9 

م640  10 شاطئ الفردوس    √  

م560  11 شاطئ هدير     √ 

م75  480جمعية اتحاد مالك قرية     √  
 بيانكى

12 

م60  280جمعية اتحاد مالك قرية     √  
 بيانكى

13 

م55 جمعية اتحاد مالك قرية بيانكى     √  
 الشاطئ

14 

م200  15 شاطئ تقسيم المالح     √ 

م120  الهانوفيل 16 نادي الشرطة    √  

م130  17 شاطئ السالم     √ 

م20  18 كافتيريا الهانوفيل   √   

م200  19 شاطئ الهانوفيل الشرقي   √   

م124  20 الهانوفيل العام √     

م125  21 الهانوفيل الخدمة     √ 

م150  22 شاطئ شيراتون الهانوفيل    √  

م240  23 الهانوفيل الغربي   √   

م200  24 زهراء الهانوفيل     √ 

م175  25 شاطئ كناري     √ 

م340  26  شاطئ زهراء المعمورة    √  
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 الطول تقريبا
 نوع الشاطئ

خدمة لمن  المنطقة م اسم الشاطئ
 عام سياحي مميز خاص يطلبها

م350  أبو يوسف 27 شاطئ قرية شهرزاد   √   

م170  28 شاطئ مارينا أبو يوسف     √ 

م185  29 شاطئ الروضة الخضراء    √  

م200 1شاطئ أبو يوسف      √   30 

م450  31 شاطئ أبو يوسف2     √ 

م150 2شاطئ السالم    √     32 

م190  33 شاطئ الزهور     √ 

م1600  أكتوبر 34 شاطئ النخيل    √  

م150 1شاطئ فاميلي بيتش      √  21ك 35   

م150 2شاطئ فاميلى بيتش      √   36 

م150  37 شاطئ إسكندرية السياحي  √    

م150  38 شاطئ إسكندرية خدمة     √ 

م800  39 شاطئ الصفا     √ 

م200  أبو تالت 40 شاطئ أبو تالت الخدمة     √ 

م350 1شاطئ أبو تالت    √     41 

م1700 2شاطئ أبو تالت    √     42 

م850  43 شاطئ المساحة الصخرية     √ 

م170  44 شاطئ سيلفربيتش    √  

م350  45 شاطئ سيدي كرير     √ 
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