
V južnom Egypte sa na brehu jazera Nasser, 
približne 290 km od Asuánu nachádza 
archeologické nálezisko Abú Simbel. Toto miesto 
je známe predovšetkým dvoma chrámami, 
ktoré pochádzajú z vlády egyptského faraóna 
Ramesse II (13. storočie pred n.l.). Hlavnou 
úlohou týchto obrovských chrámov bolo zastrašiť 
južných susedov, Núbijcov a tiež obnoviť vieru 
v egyptské božstvo v regióne. V 20. storočí 
(tajnička). Dôvodom bola výstavba Asuánskej 
priehrady, ktorá by spôsobila ich zaplavenie. 

Vďaka tomuto záchrannému kroku je dnes táto lokalita známym a vyhľadávaným turistickým 
miestom, ktoré je na zozname pamiatok UNESCO.    

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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