خريطة سلطنة ُعمان

محافظة مسندم

مسقط

إرشادات مهمة:
y

yاحرص على طلب األذن من المالك عند تصوير األمالك الخاصة.

y

yتق ّيد بالقواعد االجتماعية الصحيحة للمجتمع العماني والتزم
بارتداء المالبس المحتشمة.

y

محافظة ظفار

yاستخدم فقط سيارة الدفع الرباعي في المسارات الجبلية
وتأكد من كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة التي
تستخدمها قبل البدء في رحلتك.

محافظة ظفار:
تشتهر محافظة ظفار بطقسها الموسمي الفريد والذي يعرف محلي ًا «بالخريف»،
حيث تكتسي جبالها بالخضرة ويلف الضباب األبيض هضابها كما يهطل الرذاذ
الخفيف ليلطف األجواء ويخفض درجات الحرارة إلى حدود مثالية لالستجمام .خالل
السنوات الماضية ،أصبحت المحافظة قبلة الزوار من كافة دول العالم ،وبالتحديد
من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يقصدون الجنوب العماني هرب ًا من درجات
الحرارة الملتهبة طوال فصل الصيف ،هذا إلى جانب العمانيون أنفسهم الذين
يقصدون صاللة للسياحة الداخلية واالستمتاع بأجواء قل نظيرها في المنطقة
عموما .تشغل محافظة ظفار الجهة الجنوبية لسلطنة عمان ،وتمتد على مساحة
تعادل ثلث المساحة الكلية للبالد ،وتتنوع التضاريس الجغرافية للمحافظة لتجمع
بتناغم تام بين الجبل والسهل والصحراء والبحر ،حيث تبدو الجبال على شكل هالل
خصيب يرتفع في بعض األماكن ليصل إلى  1٫500متر عن سطح البحر ،وينحدر بعدها
بسهل منبسط يعانق الشواطئ الرملية الممتدة لمئات الكيلومترات راسم ًا لوحة
فريدة من الجمال البكر.

كيفية الوصول للمحافظة:
يمكن الوصول إلى محافظة ظفار عبر العديد من المنافذ الجوية والبرية والبحرية،
حيث تتصل المحافظة بالعديد من الدول المجاورة بخطوط مباشرة تصل بين مطار
صاللة الذي افتتح منتصف العام  2015بعد أن تم تطويره بشكل شامل والعديد من
المدن في مجلس التعاون ،فيما يتولى ميناء صاللة استقبال السفن السياحية
التي تزور المنطقة بانتظام على مدار العام ،أما لجهة البر ،فتستقبل المحافظة
زوارها القادمين من دول الجوار عبر عدة منافذ برية تقدم خدمات عالية الجودة
للقادمين.

y

yتأكد من أنك تمتلك كمية كافية من الماء والطعام والوقود.

y

دائما أن تقوم بإشعار أحد أفراد عائلتك أو
yينبغي عليك
ً
أصدقائك أو معارفك عن وجهة رحلتك وموعد رجوعك.

y

yتعامل فقط مع القوارب السياحية المرخص لها بممارسة
النشاط ألنها مزودة بمعدات السالمة المقررة قانو ًنا.

y

yال تخ ّيم في بطون األودية فكثي ًرا ما تجري األودية بشكل
مفاجئ.

y

تصور أي ممتلكات خاصة دون الحصول على إذن مسبق من
yال
ّ
صاحبها.

ابدأ جولتك برحلة إلى متحف أرض اللبان وموقع البليد األثري .هنا
ستتعرف على التاريخ العريق لمحافظة ظفار ،فهذا المكان هو موقع
أثري ستفهم بعد أن تراه لماذا وصف باليني والدر هذه المنطقة بأنها
إحدى أغنى المناطق في العالم قبل ألفي عام .ثم ُعد إلى المدينة وقِف
لالستمتاع بتناول وجبة خفيفة في األكشاك الممتدة على طول الشارع
والتي يُباع فيها جوز الهند المنعش والموز وقصب السكر .ثم تجول في
رحاب سوق الحافة المزدحم بالمتسوقين والذي يحوي مختلف المنتجات
والبضائع المحلية ،من البهارات والبخور ،وحتى الذهب والفضة والكثير.

استمتع بقضاء يومك في ربوع المناطق الغربية الوعرة في محافظة ظفار.
فالطريق الجبلي المتموج فوق الجبال الشاهقة سيأخذك إلى شواطئ
ساحرة .ابدأ بشاطئ المغسيل الرائع حيث كهف المرنيف والفتحات
األرضية الشهيرة التي تخرج منها مياه البحر في الجهة الغربية من الشاطئ.
ومن هناك ،أكمل طريقك على الشارع الرئيسي واستمتع بأجمل المناظر
الطبيعية على اإلطالق حتى تصل إلى رخيوت ،حيث ستتجول حول قرى
الصيد الصغيرة وأماكن جميلة للجلوس وتناول وجبة خفيفة .ثم ُعد إلى
جمال على الطريق.
صاللة وتو ّقف لرؤية ال ِ

ُقد سيارتك نحو والية طاقة لزيارة حصنها التاريخي الشهير والتعرف على
كوب من القهوة في مدينة طاقة ثم توجّ ه
تاريخ المنطقة .تو ّقف الحتساء
ٍ
إلى وادي دربات حيث المحميات الخضراء والشالالت الرائعة .استكشف
جمال الوادي و ُقد نحو الجبال المحيطة به لتستمتع بمناظر بانورامية
لظفار .ثم ُعد إلى األسفل للشاطئ لتتجول حول آثار خور روري بحرية
مطلقة وتشاهد علماء اآلثار وهم يعملون.
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العمانية
األفالج.
في دعم الفنانين والحرفيين المحليين.
كذلك
متحف محمد بن سالم المدحاني * .يجب الحجز مسبق ًا

هذه المطوية تحتوي على برنامج محدد ،يمكنك تمديد أو تحديد برنامجك الخاص إلستكشاف المحافظة.

