Dragi colegi rotarieni,
Membrii și consiliul de administrație al Clubului Rotary din Alexandria Cosmopolitan - Sector
2451 vă doresc un an Rotary reușit 2022-2023.
La începutul acestui an Rotary și pe măsură ce călătoriile la nivel mondial se reiau după. Înainte
de încheierea acestui an Rotary, am dori să reînnoim invitația noastră adresată dvs. și membrilor
clubului dvs. de a vă alătura inițiativei noastre organizate de Rotary, „Cross Egypt Challenge”,
care vă va duce într-o călătorie unică prin Egipt în luna octombrie.
Cross Egypt Challenge este un tur internațional de aventură pentru motociclete și scutere,
desfășurat prin maiestuosul și fascinantul Egipt. Acest uimitor proiect Rotary a început în 2011
cu scopul de a promova turismul în Egipt, iar în ultimii 11 ani, rotarieni și cicliști din peste 50 de
țări au luat parte la această provocare unică și uimitoare.
Sezonul 2022 al Cross Egypt Challenge va începe pe 6 octombrie, va dura 10 zile și va trece pe
lângă atracțiile de top ale Egiptului și destinațiile în afara drumurilor bătute, inclusiv Sinai, Luxor,
Riviera Mării Roșii și Deșertul de Est egiptean. Participarea este deschisă pentru rotarieni și nonrotarieni și pentru soții sau prietenii care îi însoțesc din întreaga lume. Oamenii care nu merg cu
motociclete sau scutere se pot alătura și ele acestei aventuri uimitoare și pot fi găzduiți în dube
de urmărire cu aer condiționat. Cross Egypt Challenge oferă o experiență foarte plină de
satisfacții și provocatoare pentru participanții din întreaga lume, deoarece combină cele mai bune
călătorii de aventură și sporturi extreme.
O practică obișnuită pe care obișnuim să o desfășurăm în timpul Cross Egypt Challenge este o
„Întâlnire Rotary din Sahara” anuală, în care rotarienii participanți împreună cu Rotaracții din
echipa noastră organizatoare desfășoară o întâlnire oficială a Rotary în deșertul egiptean - vă
rugăm să vedeți imaginea atașată -, o practică care repetăm cu bucurie la fiecare nou sezon.
Suntem bucuroși să vă invităm pe dumneavoastră și pe membrii clubului dumneavoastră
să vă alăturați sau să susțineți acest proiect și aventură uimitoare prin:
- Alăturați-vă turului în luna octombrie, fie că este pe un scuter, pe o motocicletă sau în
furgonetele noastre de urmărire și bucurați-vă de o experiență o singură dată în viață (o opțiune
de închiriere de motociclete și scutere este disponibilă pentru participanții internaționali). Linkul
direct către cererea de înregistrare care poate fi completată în 5 minute
este: www.crossegyptchallenge.com/registration
- Împărtășiți știrile despre Cross Egypt Challenge cu alți colegi și prieteni și invitați-i pe acei
motocicliști pe care îi cunoașteți să călătorească în turneul din acest sezon.
Pentru mai multe informații sau costurile de participare sau pentru a vă înscrie, vă rugăm să
vizitați site-ul nostru: www.CrossEgyptChallenge.com sau pagina noastră de
Facebook: www.facebook.com/CrossEgyptChallenge. De asemenea, puteți descărca o copie a
broșurii Cross Egypt Challenge cu toate informațiile despre sezon, prețuri, rute etc. de la acest
link: DESCARCARE
Așteptăm cu nerăbdare răspunsuri de la tine, să te întâmpinăm ca călăreț în Cross Egypt
Challenge 2022 și să te găzduim în întâlnirea noastră anuală Sahara Rotary.
Dacă clubul tău este interesat să afle mai multe, ne putem alătura uneia dintre întâlnirile clubului
tău prin ZOOM pentru o prezentare. Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați
sau pe mine personal.
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Această comunicare prin e-mail este autorizată pentru circulație de către guvernatorul Florin

Daniel Marginean al districtului 2241, în conformitate cu articolele 11.010.1. și 11.010.6. din
Codul de politici Rotary referitoare la „Circularizare”.

Best Regards,
Ahmad Elzoghby, PHF
Rotary Club of Alexandria Cosmopolitan
Rotary International – District 2451
Alexandria, Egypt
Phone:
+20 (100) 721-0000
Web:
crossegyptchallenge.com
Facebook: facebook.com/CrossEgyptChallenge
YouTube: youtube.com/CrossEgyptChallenge
Instagram: instagram.com/CrossEgyptChallenge

